
ةإبجثأببقط.

بغم!دجهمط

نإلمجئما/الأكى

فقازتةبىنحيةتأشةزاد

الأولالقسم

القديمةتتالدب

تأليف

!حعور

علياترشصي

،لمساعد،لمقال!ن!طميناستاد

بنمادجعمة-*ولبكلية

طسعو4سصون

لد!طـهمصرس
جامةبضا*!لهابكلية
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معنو*ططعصد

بغمادلبهة

*ود!طبمة

م؟9هـ-2911

حبطعاو،ستنسخري!ال

بخمهدجهمعة!،وملهوتمنهجره"و
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الرحيمالرحمناللهبسم

فطرالتياللهفطرة،حنيغاللدينوجهكفأقم))
."اللهلخلقتبديللا،عليهاالناس

02/م!رو

حنفا!الدينلهمخلصيناللهليعبدواإلاأمرواوما))

.(،القيمةدينوذلك،الزكاةيؤتواوالصلاةويقيموا

طبينة/ه

.،،نذيرفيهاخلاإلاأمةمنوان،)

لهاطر،15
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:عيانرشدي

:الاموكسعدون

الآولالقسمأعمالىتوزيع

المؤلفينبين

؟ممهدةبحوث"الأولالفصل-1

؟المندثرةالديانات"الثانيالفصل-2

كاالاقيةالديانات"الثاكالفعل-3

الفارسية"الديانات،الرابعالض-د

الصابئية"الديانة"الخامىالبصهـ-

على.والاشرافوالممادرسر!ع!اواعدادالعديم-8

الطععلى

الثالث:الفمل

كاالهنديةالدلانات"الأولالبحث-آ
-ء

.،المييةالديانات"الثانيالبحث-ب

اليابانية"الديانة"الثالثالبحث-%

http://www.al-maktabeh.com
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تقديم

الهداةرسلهعلىوسلاما،دئهحمدأ

وبعد:

الاديانتاريخكاوعلمالمقارنالاديانتاريني)،الكتابموضوعفان

بتطوراتفيهمأالابكاثمرت،النربيىالعديثةالطوممنالاديانومقارة

العلملهذادراستهمفيالعليالمنهجطبقوالمالفربيينأنالا،كيرة

عثر.اتاسعالقرنأواخرمنذالاطداظيقا

قد.والملمينالعربن1جدالباصفانالثرقني-هنا-ما1و

المربيةامتبةاغنت..ومباحثهالعلمهذانيثريةثروةلناتركوا

اسماء.بعضنذكرذلكعلىوكدليلطويلةقروناوالعليةالاملامية

وهي:العلمهذانيالمشهورةالعربيةالمؤلفات

هـ+.المتوفى،يرع!ثالاالحنلأبي،المقالاتجمل"كتاب-1

وهمالهصابقينكآبننفيذكرهاالتيالفوائدجملةفيهجمعوقد

."الاسلايننغيرمقالأت"و"الاسلاميننمقالاتلا

هـ.346المتوفىكاللسعوديالدياناتأصولنيالمقالات"كاب-2

يوس!فبنمحمدالحعنكالأ،يالاملامبشاقبالاعلام"كتاب-3

!ر.381المتوفىالعامري

المتوفىالاندلسيحزمنب.ال،والنلىالمللفيهـالفصلكاب-4

هـ.6ء4

هـ.548المتوفىللشهرستاني"والنعلالملل!كناب-ء

هـ.606المتوفىالرازيللفخر،والمثركينالمسلميناعتقاد،كناب-6
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:الئاكالكتابعداماالتعريفعنوغيةجدامثهورةكتبوهي

علىاتمبرقدمؤلفهبأنيوص،الأملامبشاقبالاعلام"عوانهولأن
فقد.رأيت،الاخرىبالدياناتيقارنهولمالا!لاميالدينبزاياآلتعريف

.موجزاتويفابموضوعهت!اان

لج!وقد.الاديان4مقارعلمفيرائدةمحاولةالكتابهذايعتبر

منبغيرهمقارتطالىومزاياهو!ائصهمال!سالامناقببيانفيحؤلفه

.محددةوموضوعات،واضحةاسسىلها،فهجيةمقارنة،لاديان

المذكورةالتةفهيالاديانبينهاليقارنالمؤلفاختارهاالتيالاد؟نأما

والضارى،،والمابئين،هادواوالذين،آمنواالذينان":تعالىقولهفي

المجوسالاديانبينقارنانهيفيوهذا"..افركواوالذين،والمجوس

-ابحوسدين-الصابئةدين-الميحية-اليهودية-الاسلام

منهجهواما."الاصنامعادةاوالا!ةتعدر،)الثرك"الزرادشية"

الآتية:الاصعلىقامفقدالمقارنةفي

المثركةالاعولهي)مينةموضوعاتنيالستةالاديانمقارنة-،

،والمعاملات،والعبادات،ئدالعقا:رأيهفيوهيالاديانتلكمبين

كا...الدينركان1"وصاها،والحدود

-الاعلامموقفسيماولا-الاديانهذهمولهصكتابهفيبينكما

والطبقات،الحكمونظام،كالياصة:الاهيةبالغةاخرىموضوعات!ن

والثقافة.،اللولةورعاية،الاجتمامجة

ساهمااي.فقطالمثابهةالعناعربينالمقارنةالمؤلفالتزم-3

كا.المتجافسةالاضكال"

جمهورلدىالمقبولهبادئهاساسعلىدينكليتناولانالتزم-3

اكأعلىدكايفيواحدةدينيةفرقةي،ريأخذانوتجنببهالمتدينن

.(*"جميعاالدينذلكاهلتمثل

كنب/ولهرامةقضيق/فرابالحميدمبداحعدالدكتور:انظر:،.،

،(5،(2،3؟،23صىالمامريالحنلايالاسلامبمناقبالا6علابم

-؟.-
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مؤلفاقهم-فيالاعلايمونالباحثوناتبعهالذيالعامالمنهجواما

فهو:ومقارد!هاالاديانعلمنيعنهانوهناالتي

وصفيةدراصةودراسته،والفنونالعلومسائرعنالاديانعلمفيل

ملةاودينلكلالموثوقةوالممادر،ا"لاولىالمنابعمنمهمتدة،واقم!ية

متقلا،علماالاديانلدراسةوالمسلمونالعرباختطوهكذا،مذهبأو

.(8)سليماعلمياومنهجا

:فصولثلاثةمنهماالأوليضم:قسيننيهذاكابناطءوقد

"الأولالفصل"

فعراها:،ممهلتب!رث

النيالآراء،الاديانتفنيف،الدينتعريف،الاديانبعلمالتعريف

الوضر،المذهب"ختتندرجوالتيصوك1والديننثاةنيقيلت
.الو!كامذبالتعييالمذب"و

كاالثانيالفمل"

وقتنةنياتباعلهايبقلمالتياى-المندثرةالقديمةالاديانفيوهو

:وس-الحافر

الرومانية.-اليونانية-البابلية-الممرلةالديانات

الثالث"الفعل"

منهاتعرعلمااو!ايوجدالتياي-الباقيةالقديمةالادياننيوهو

الصينية--الهنديةالدياناتوهي-هذاوقتنافياتاعوفرقمذاب!ش

الصابئة.-ا!فارصية-نيةبااليا

صة1لدرممهدةبصث-الدين/لحراز!اعبدمحمدالدكتورافظر:،5،

الف!فلسفةتمهيد/ماسنيونولويى15-12عى-*ديانلار!

.6عىوالمسيحيةالاسلامبنالدينى
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ملة"الحنيفيةفيممهدبص:فصولاربعةفيضمافانيالقمواما

،الأولالفصل"

السماويةوالدياناتالقديمةالدياناتبينوعلحلقةباعتبارها؟أبراهم

.المعاعرةآلكبرى

كاالثانيالفصل")

بينهما.الملةومدى،والصهيوية،اليهوديةالديانةيف.وهو

،اثاكالفصل"

المجية.الديانةفيوهو

الرابع؟الفمل"

الاملاميالدينفيوهو

ينمخلالهومناقريخيالرضعلىيقومفهوالبحثفيمنهجناواما

الاتفاقاوجهالىوالانارة،دينكلومميزاتخمائعىعلىالتركيز

بالجانبيتعلقماوخصوصا،الاخرىالاديانمميزاتوبينبينهاوالاختلات

الآلي.

جوافبلكلالكاملالتاريخيالعرضجداالمتعذرمنلانهذلثه
واحد.كتابفيوالعمليةالنظرية:الدين

شتىوفيالمتعددةالجوانبتلكمبينالمقارنة-اكثر-تتعذركما

التاريخي.الوضوبدون،ايادين

منواكثر،جةمناكثرتكالهعهالىيحتاجكهذاعملاانوالواقع

القيامنتطعلا-المحدودةبقدراتنا-وخنموسوعةمنواكثر،!ؤلف!

منالكتابهذافمبمااكعيناولذلك،الظيرالجليلالعملهذابمثل

الحقيقة،توخيناوتالكريمالقارىءسيجدهالذيوبالشكل،بحوث

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مقارنة)،لمنهجشاملاالمؤلفهذايكوناناجتهدناكماوحدها.والحقيقة

.بضدادجامعة/الآدابكلية/الدينقمفي،.الاديان

فيالرصقطبكانالذي-اللهمنففلفذلكوفقناقدنكنفان

ا!عصد.وسلامةالجدبذدفحبنا،الاخرىتكنوان-الدراسةهذه

،اىلاظزلاتالىانو!هبنين1النبهاءوالقراءالاجلاءالزملاءفيوأملنا

مثكورين.القيمةملا!اتهمالينا!دواوان،اذهاننا.وشطحات

ويوفقنا!انايدداننالوافه

ديشخاوصلاحامتناحرفيهلما

هـ1"4

م971،

لجانصسانمحمدرشدي/د

الساموكمحمودصعدون
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الأولالقسم

القديمةالديانات

:فصولثلاثةوفيه

ممهدةبحوث-الأولالفصل

المندثرةالقديمةالديانات-الثانيالفصل

"الباقيةالقديمةالديانات-الثالث،لفصل

http://www.al-maktabeh.com
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الأولالضل

ممههم!بعوث

وفيها:

.الاديانعلمموضوع-ص

الدينتصريف-ص

الأديانتعيفمحر-

ومعدرهالديناعل-4

الوضي"المذهب"الأولالاخاه

الطبيعةمظاهرعبادةحرية

الروحمظاهرعادةلة.. .صطر-

التوقيةصال!ظرية

الفطريالتوجدطرية

لانجاندروفديئ

ضميهمىلظرية

وقميقنقدص

"الوصمذهبلاالثافيالأتجاه

http://www.al-maktabeh.com-لا؟-



الأدي!نعلم

-؟-

التيالاسىوني،وتطورهاالاديانمنثاعنالاديانعلميبحث

بيمها.فيماالاختلاتاوالاقفاقاوجهوفيالمختلفةالادياناليهاترتكز

بينها.ويوازنفلفتهاويوضحالاديانتاريخيناثىانه:اخرىوبعبارة

وتطورهاالدينيةالمعتقداتنثصاةعنيبحث:الاديانفتاريخ

ذن1فالغرض.المتمدنةوالعوبالمتخلفةالبدائيةالثعوبلدىومرقكزاضا

.*.معرفتهاهوالاديانتاريخدراسةمن

قستندالتيالاسبينالعلاقاتفيقبحثفانها:الاديانفلسفةوأما

مباحثهاضمنويدخل.اليا!فالتيالغا؟توفيالمختلفةالادياناليها

.التموف)("وعلم"اللاهوت!اوالكلاموعلمالطيعةوراءماعلم

فائصيدرسفانه،المقارنالاديانتاريخ9اوالاديانمقارنةوأما
.الاخرىالاديانومميزاتصافصويينبينهاويوازن،دينكلاتومين

يناللىتويف

-2-

لحىصيطرتهفيالدينتغاهيمؤصسةالثرلةالمؤماتبينيى

منواتعدنالبدائيذلكفييتوي.غرائزهوضذيبوزجرهالفردةي!مت

.الافراد

والقدص،والحرامالصلالعلىنثاتهمنذكيانهبنىالديناناذ

ينعمومن،ونوابأوامرجاء-ينأي-الدينانكما،القدصوغير

.18-16عىوفلقهاالاديانتاريخ/الهاشطهلعميد1:افظر(1)

..173-ا6ءعىلمقارن1الدينفي/جعفرهيم1ابركطلمحمدوالدكور

-28-
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انما-جعلت!اني-انهايدركالنواهيوقلكم،الأوامرهذ.فيالنظر

ولاصيما.ع!همالمفاسدودفع،مصالحهموقحقيق،البثرلخيرطءت

.منها"2"السماوي

نعرضثم،اولأالا!هملاميينالباحثقعندالدينمفهومعلىوصنتمرت

لنتمكنالاختعاصاتمختلففياباحثينمنغرهمعندتعريفاتهمنجملة

المثتركة،العناعرعلىنتعرفالاقلفياو،الدينمفهومتحديدمنبذلك

الدين.مو!ملالأطسيةوالقواعد

الاملاميينالباحثينعندالدينتعريف:اولا

-:اللغةفيتمربفه-آ

تعالى--افهيغبدماكلعلىالربيةاللغةفييطلقعاماص!الدين

.عدةمعانعلىيطلقكما.به

والمذمب،والعادةوالقفاء،والطاعةوالقهر،واللطانالملك:م!ها

والملة.والثسلعة

:اللسانفيجاء

دينفهوبهوتدين،دياةبكذادانيمال..اديانضمهمفردالدين

.واصتعبدهذله1ي1انهتدلنا.و،ومتدين

واستعبدها.أذلهاأي،3"قعطدان"قوله:عبيدةابوقال

اللطان.:والذين.الرجلبهيتدينما:والدين...طسبها:وقيل

.(،)الطاعة:والدين.الورع:والدين

:القاموسفيوجاء

والدا+،،والذل،والطاعة،ةدابعلاو،ةلاعلاو،والاسلام،الؤاء:الدين

والحكم،:لملكوا،وال!لطان،والاشعلاء،اخلبةوا،والقهر،والح!اب

/الخابلدكتور1و10عىوفلقهاالاديانثاريخ/الهاشى:انظر(2)

.11عىالدينيالاجتماع

،الرتبعدلماوعملنفهدانمنالكئى"الريفالحديثالىيث!)آ(

."دين!مادةالمربلان/نظورابن(()
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وكل-ص-اللهيتعبدمالجميعواص،والتوحيد،واقدبير،والسيرة

.(5،والورعلموالملة،به

لكلعةالمختلفةالمعانيتلكمالمعاعرلن"6"الباحثيناحدارجعوقد

تعاوتمنيلحطماوارجع.متلازمةتكونتكادمعانثلاثةالى"دين،

.كلماتثلاثهيبل،واحدةعمةلت"دق،"هةالىانالمعايخههذهبين

ذلك:بيان.بالتناوبافعالثلاثةتتضنانهادق1وببمارة

يدينه"دانه،،بنفسهمغدفعلمنتارةتؤخذ؟الدين!كلمةان

كابهدانلابالباءتعدفعلمنوتاره"لهدان)،باللاممتعدفعلمنوتارة

الميغة.تعطيهاالتيالمفويةالمورةتختلفالاشتقاقوباختلاف

وساسه،،وحكمه،ملكهانهبذلكيخنا؟دينادانه":قلنافاذا-1

.وكافاهوجازاه،ثانهفيوقضى،وحاسبه،هر!قو،ودبره

منهوبماوالتمرفالملكمعنىعلىيدورالاستعمالهذافيفا.لدين

.والمجازاةوالمحاسبةوالقهروالحكم،التد!جالياسةمنالملوكضان

الحديث:وفي.والجزاءجةالمطس9!الدينيوم.نالكة!:ذلكومن
كاالحكمالديان"و.ضبطهااي"قهدانا!من"

ا!قاضي.

هوهنانجالدين.لهوفع،اطاعهانهأردنا"لهدانلأ:قلناواذا-2

يصح"دثهالدين!وكلمة.والورعوالعبادة،والطاعةالخضوع

لثه.الخضوعاو،لتهالحكم:المفبنكلانهايفعان

كالهفداندانه)،.لهومطاوعللأولملازمالمعنىهذاانوواضح

.وأطاعفخضعالطاعةعلىق!رهاي

يا،ومذهباديااقخذهانهمعناهكان،بالشيءدان":قلناواذا-3

به.قخلقاواعسادهاواعتقده

."دين"مارةالقاموس/اباديالفيروز(5)

لدراسةممتةبحوث-الدين/كتابهنيدرازدثه1عبدمحمدالثيئهو(6)

.25عىالاديانكاريخ
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نظرياالمرءعيهاييىاتيوالطريقةالمذهبمومذاعلى!الدين

:يقالكما،وسيرتهعادتههوامرىءلكلالعمليفالمذهب.ع!ليااو

الذيورأيهعدتههوعندهالنظريوالمذمبلمأوديدفيدينيهذا"
ولمدينهالىوكلتهأي؟الرجلدينت،):قولهمذلكومن.!قه

تابعالاشصالهذاان.يخفىولا.اعتقادهفيئغاطيراهفياعليهاعترض

اللطانمنلهامايداناتيالعدةأوالعادةلان،قبلهللاستعمالينايضا

اتباع!ا.ويتزم،لهايقادجعلهماعاحبهاعلى

الربعد(،الدين)،كلمةاناللغويةالمعانيمذهفيالقولوجملة

وصففاذا.لهويخضعالآخراحدممايعغطرفينبينعلاقةالىثير

الثانيالطرف!اوصفواذا،واقياداضوعاكانتالأولالطرت!ا

الطرفينبينالجامعالرباط!انظرواذاوالزاماوحكهما،وصلطاناامراكانت

عنها.يعبرالذيالمظهراو،العا،قةلتلكالمنغالدمتورهيكانت

فانالافقيادلزوممعنىعلىتدوركلهاالمادةان:نقولانونستطع

.الانقادالزامهوالدينالاولالاستعمال

الذكهالمدأهوالاكالاشعمالوفي،الانقيهاداقزامهووالثاني

..لهالانقياديلتزم

الاخيرانالاستعمالانهوالاتعمالاتهذهكلمنيعياوالذي

الحققةتلكبهايرادالدينفكلمة.الثاكالاستعمالالاخصوعلى

الامممنامة!اتديناقيالمبادىءفياليهاالرجوعيمكناليالخارجية

.عملا)7(اواعتقادا

:الاعطلاحفيتعريفه-ب

الناسعرففيواما،اللغةني"دينكاواصلهاكلمةمعنىذلككان

الفاهما،فيمخلفةنجنريفاتالدينا"لأسلاميون!ففقدواعطلا!م

وهي:معناهافيمتحدة

.82صالابقالمعدر(7)
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الصلاحالىاياهباخيارهمالعقوللذويصائقاليوضالدين-1

.،8)لالم!فيوالفلاح،الطلني

عندمومانجبىلالىالعقولاصحابيدكلوالىوضعالدين-2

.الرمصول"9(

فيا!حروالىالاعتقاداتفيالحقالىيرثالهيوضيناللى-3

.والمعاملاتاللوك

،المنزلالدينعلىقاصرللدينالاصلاميينتمريفانويلاحط

وكاضم،التعاريفجميعفيقيدا؟الهيوضعكلمة،)لجعلهموذلد

الانصانهقامالتيايكاسالوضعية"الطيعيةالاديانيسونلابذلك

نامع:دينا-والبوذيةكالوثنيةانانيةعواملطريقعنبنفطبوضسا

غيريبغومن":قالحيثبذلكساهاقدالكربمالقرآن

(؟؟!اكدينوليدينكملكملأ:وقال(،."،ديناالاصلاآ

وهو،العحيحالدينعلىالتعريفقمرواقدانهمالىيرجعوذلك

كلهاباطلة-نظرهموجهةمن-فيالوضعيةالاديانواماالمنزلالدين

وغاياضا.فحواهاعنالنظربغض

والملة،،والاسلام،الدين:الاسلاميننمنكثيراغبروقدهذا

وملة،الاسلامدين:يقولونفتراهمترادفةكلماتوالمذب،والثريعة

.(92"الاسلامومذهب،الاسلاموضرلعة،الاصلام

الاسلا2اناذ،الاسلاممناعمفهوذلككلمناعمالدينانوالحق

لافهما*اعحوالثرلعةالملةمناعموهو،اسلامادينكلوليس،دين

اعموهو،للجميعاسموالدين،والمعاملاتالباداتمنالعقائدعدالما

مجقديبعضاستنبطهااجتهاديةآراءمنلجملةاسمالمذهبلانالمذهبمن

..الصنفي،المالكي:الممروفةكالمذاهبمنههع،جمهور!اوعملالملمين

فا!ثكعنماخوذوالتهمريف2ملأعى9بالاسلاميةالمعارتدانرة(8)

.للتهانوي503صالقوناصطلاحات

.9،عىالتمريفات/الجرجائ(9)

.85ممرانآل(10)

.6امانرون(11)

والجرجاني(صالاسلاميالدبناصول/ناعرعليمحمد:انظر(12)

.94صالتعريفات
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الاسلامننغيرعندالدينقعريف-:قاني

لاختلافتبعاالدينتعريففيالأسلاميننغيرعاراتاخنفت

نماذجوماذكر.الدينالىخلالهمننظرواالذيوالجانب،!صاتهم

بينهها"3؟،.فيماالمثتركةالعناصراقخلاصخاولئم:التعريفاتتلكممن

:"العقلحدودفيالدين"كتابهفيكانتقال

الهيةاوامرعلىقائمةكونهاحيثمنبواجباتناالعورهوالدين*

كا.الانانيةقانون")ك!ابفيشاتلالأبوقال

الانانواجبات:الخالقنحوالمخلوقواجباتمجموعةهوالدين

نفه.خووواجباته،الجماعةنحووواجباته،افهخو

:("البدائيةالمديات)،كابفيتايلوروقال

روجية.بكائناتالايمآنهوالدين

:،الاديانتاريخمقدمة"فيريعلوقال

روحهبينبعلةلثعورهوفقا،!لوكهالانانتوجيههوالدين

نالهويطيب،العالمسائروعلىعليه؟لسلطانلهايعترف،ضيةروحوبين

صا.باتصالهيشر

كا.الدينيةللحياةالاوليةالمور"فيكايمدوروقال

بالاشاءالمتعدقةوالاعمالهالاغقأداتمنمتاندةمجوعةالدين

الملة.تسىمعنويةوحدةفياتباعباتفمواعمالاعتقادات:،لمقدصة

عليهايقومالتيالقواعد-ذلكبعد-فستخلصاناردناواذا

الاعتقادأيكاسالالوهيةمبدأ)،انلوجدنا،هوحيثمنالدينتعريف!

عليهايقومانلابدالتيالقواعدتلكماهمهو-غيبيةقوىاوبقوة

كايمدورمثل-الاجتماع4علمابعضنوافقلانحنلذلك.الدينتعريف

معالقولالىنذهببل.الدينخررتعرتمنالمبدأهذاحذفعلى-

المقارنلدين1في/جمفروالدكتور29عىالدين/لهرازالدكتور:انظر(13)

.2صهالادياننارثأ/والهاشو2.عى
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الدينحعقةقوامبان)).كاماخرضلايرارنستلأالالمافيالفيلوف

طقلة،،علرية،قاهرة!موةالمطلقةوالتب!يةبالطجةالثمورذلثهو

."..فاعلة،مربلأة

اتعريفمنالالوهيةفكرةيبعونمشوامثالهكايملمحوروهول
تقوموالكوففو!ثيوميةوالجينيةكالبوذيةالثرقاديانبعضانبجة
"بوذا"نو!ايالذينوان،ماكائنتاليهمنخال،بضاخلاتناساسعلى

.مبونهمانما،جينا"و

الاديازجدولفيتدرجاناشنحقتماالدياناتهذهان:فقول

نثأتها،منذكذلككانتافااعتبارلحىاو،التأليهفكرةدطتطمنذالا

اقديخهاغقادء:هيالدينقمريفعليهايقومالتيالثانيةوالقاعدة

رغبةنياليهاالتوجهالىذلكيلأخعه،ا!موىاوالقوةب!ذهلهصلهبوجود

حاجاته.وتامنرنجاتهقحقيقمؤملا،عونهاملتساورهبة

"القوىاوالقوة!ذهصلتهلتوئيقالمتدين"صي:هيالثالثةوالقاعدة

والتفديى،باتعجيداليهاوتوجهه،واختياررغبةعنالتامبخضوعهوذلث!

.والبادةوالطاعة

"جاصتروتموريى"الاجتما!العالممعلمفقف!حنوبإلجملة

:،؟،،يهو،هوحيثمنالدينلتعريفوضعهاالتيالثلاثالقواعدفي

وغيرفانامنهمانيمتعددةقوىاوقوةبوجودالناسضعور-1

لهم.مخرة

.ا!عوىأوا!موةصذهصلة!مباناناساعتفاد-2

العلة.هذهتوثيقواسطةايجادالىالناسصي-3

العلما*مخنفلدىالدينقعريفاتمنلجملةاصتمراضناختاموفي

نلحط:

مي287-موروراى29عىالاديانتاريخ/الهاشس:انظر(1()

38ـهء!لا!.كاام*811،أه"54.3!32189"!!"هـكا!(50هـ2.؟22.7).
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دين.موجثمنللدينمانعجامعتعريفاتعريفاتتلكفيلي!-؟

:الاديانلجيعضاملعامتعريفوضعالمتعذرمنانهوالواقع

ضائصهدينلكللأنوذلكوصاويةطبيية،وكاملةبدائية

لاخضلافقبعا،اخرىالىطائفةمنيختهلفالدينمفهومولأن

.الضارةسلمنيومكافاوترعاقاالثعوبأوالطائفةقكمعتقدات

فيالمتقدمةالأقوامقفهطلاوجهعلىالدينتفهمالبدائيةفالاقوام

.الحضارة

العوابوجوهمناكثراووجهايحملحدهعلىتعريفكلان-2

يضتحمهعلىتعربفوكلالدينهاطمناكثراوصطةبص!

مخمعة--اضاكلهاويجمعهاحدهعلىآخرتمريف!كلبنقص

للدين.دقيقاوصفااووافياضرحااو،واميناتاماصضاليست

منعديدةلجوانبوضمولاوتثابكاقعقدااكثرالدينظاهرةان

مصطلحضهمأنالبهمنيجبولذامركزامختعراتعريماتعرفان
.الماثورالتقليدياشعمالهمعيتناصبممنىباوسعالدين

التارلخعرالفعليةالدياناتطاقفييقعثيءكلانذلكوممنى

كمااللفطهذالهيتعالذيالمدىفهمعندالاعتباربعينيؤخذانجب

بت.الارتباطىاهيتهنققدعنعري1الصددهذافينخفلالاجب
.الجيلة"ه؟(الظاهرة

هو:للدينالتاماقريفوان-3

واختيار،ضعورلها،علويةيخبيةذواتاوذاتبوصدالاغقاد"

يبعثانضانهمناععاد،الانانتعيالتيللثؤونوتدييرتمرفولها

كاوقمجيدفوعوفي،ورهةرنجةفيالاميةالذاتتلكمناجاةعلى

،؟6!كاوالعبادةبالطاعةجديرة.الهيةبذاتالايمان"موجزةوببارة

كاريخ/والهاشي2(عىالمقارنالدينفي/جعفركمالد!حم.د(15)
.25صىالاديان

.صىء2الدين/دارز.د(16)
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الآديانتصنيف!ر
-3-

تميفهاالىالعلماءمنكثيرذمبالادياندرامةتهيللنرض

هيةمامنهاالاديانانالىهجلفذهب.المختلفةباصطلاحاتهكل

الاقوامواديانالبدائيةالاديانوميطريةاوطبييةاديان-1

ودينالفرسوالبرهميين.ودينالصينييندينمنهاوجعل-،؟7"ةرخ!تملا

المص!ش.

.والاسلاماليوديةمنهاوعدصاموحىاوملهمةاديان-2

المفى)8؟،هذاضمنالميحيةادخلرقدكاملةاومطلقةاديان-3

الى:العلماءبعضوعنفها

الاديانوبعضالبدائيةالاقواماديانوهياخلاقيةاديان-آ

الثرقية.

البوذيةفيهاوادطوا2"ك!(أ)حأ(هـ+3منقذةاديان-ب

والميحية.

الاصلاميالدين-الدينيالاجتماععلماءاحد-(صيبك)ارجعوقد"

.الاضقالى

(17)

واقويمة)واديان(عالمية)اديانالىآخربمضوعنفها

الاجتماعيةالديخيةلنظريات1والاختباراتمنا!ثكانمعرفةم!امن

الحالىالغرننيتعيثىالتياقخلفةالاقوامسة1لهرطريقعناخدت
مجاملكمنننأقوامالاقوامتلكومننية1بدزالتلاحهلهاطريقةانالا
معتقداقهامنا!ثكن1حيثافريقيااواللاتينيةامريكااوستراليا1

المتحجرةالمعورعنا!نكقتطورلمانهاويقرضبدانيةوطقوسها
التديمة.

الىادتعيفةداخليةحروبنجمدخلتاميةانجيداالمعلوممن
العالمكلفياليومالىكحدثلت1زلاوالتيالمختلفةاثقافالها
كدينالمسيحيةككاعلعدماوالدفيلمعتقد1ضعفب!ببالمجى

المطلقة.اوالكاملةالاديانىضنميجليصنفهابينما

-26-
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دينانلافهماالأولالمنفمنبموالاولالمجيةواعتبروا(محلية
الصضفمنوالبدائيةالقديمةالثرقيةوالاديانواليهوديةتثيريان

،لثاني.

الى:الاديانعنفوافقدالملمونال!لماءاما

منتطلبوالتيافهعندمن!االمرصالاديانوهيعحيحةاديان-؟

بالاخلاقبالتطيوت!مرهمغيرهآلهلاواحداآلهايمبهـواانمعتقيها

والشعائر.والطقوسالعباداتمنج!لةوقلزصمالفاضلة

بوضعهاقامالتي(الوفعية)الأرضيةالدياناتوهيباطلةايان-3

وتنظيمالناسلسياسة-جماعاتامافراداكانواصواءالثر
بالدينتدينالتيالاممالمليئمنالاديانمؤرخووصىامورهم

النحل(أهل)الباطلةالاديانمعتنقيوسموا(المللاهل)المحيح

كابهفيصموابن(والنعلالملل)كنابهفيالشهرصتانيهؤلاءومن
المعرسواليهودالشهرستافيوأغبر(والنحلوالاهواءالمللفي)الفعل

النجوموعبلتوالوثنيونالصابنةاما،المللاهلمنوالملمينرىوالنط

.(19"النحلاهلمناعتبرهمضدوالبراهمة

ومصلرهيناللىأصل

-4-

منوخاصيةالنضقوىمنقوةالدينان"موللرماك!يرى

قعددةمختلفةورموزوباساءالقوةهذهبتائيرالبثرواناه!عاض

\بالفصليضوالنحلالملل/اثهرستانيعدامريم:انظر(11)

.44عى

الفصل/حزموابن33-30صىوفلفتهاالاديانكاريخ/وا!اشي

وجهيناحدمنلخلولااالرانعهلىهان:كللأمهومنسء9ابم

العالمخالقهوالدي-وجلعزاثهعندمنصحاحالهكوناناما

باكفاقموفوعةتكونانواماالثرائعاعحابيقولكما-ومدبره
والرذائل(اتظالممنوكفهمبهاالناسلياصةالعماءاففلمن

.الثاقالضضحزمابنأبطلوقد

http://www.al-maktabeh.com-27ا-



ة!ث!وعي:الغايةفياتفقواوانالاخاههذاواعحاب

غيرمرةوالقديمةالانانيةاقجمعاتدراسةوهو:والم!هج.الدين

بلجدامتفاوتهجامتاليهاتوصلوااتيالتنائجانالا،اتضرة

نريقين:الىالاخاههذافيالباحثونانقمولذا.جدامختلفة

وانوالوثيةالخرافةعورةفيبدأالديناناستنتج:منهمفريق

فكرةالىاتىخىالاجيالمدىعلىدينهفييترقىاخذالانان

ولي!واضاحديثهجدالتوحيدفكرةانبعضهيمزعمبل(التوحيد)
الاية.المقلية

(التصاعدياوالتقدمياتطور)مذهبانمارالنظريةبهذهنادى

العلومفروعمنفرعمناكثرفيعثرالتاصعالقرنفياوربانيصادالذي

(تايلور)و(سبنر)منمالعلماهمنعمدالدينعلىتطبيقهوحاول

تحديدفينظرهموجهاتاختلفتوانوغيرهم(دوركايم)و(فريزر)و

.وموفوصا"2،الاولىالعبادةصورة

هذهبطلان-الملميةبالطرق-قررانبمدفانه:الثافيالفريقاما

لمبانهصتدلينالبئرصفهاديانةاولميالتوجدفكرةانائبتالنظربة

وتوعلواوالحديثالقديمفيالانسانيةالمجتمعاتمنمجتمعع!هاينفك

طارئة.اصافىسوىليستالوثنيةانالى

لهاانتمروقد(الدائياوالعطريالفحيد)ى!ستالنظريةوهذه

اشهرهمومنالمىوعلمآءالانانوعلماءالاجناسعلماءمنكثر

عند(الماءالهاوالاعدىالاله)عقي!ةوجوداثبتالذتي(لانجا

اثبتهاالذي(شرلدر)ومنهموامريكاوافريقيااستراليافيالهمجيةالقاثل

الامننعندوجدهاالذي(بروكلمان)والقديمةالآريةالاجناسعند

)ضيدث(وافريقيااواروأقزامعندثاترفاج(و(لرواه)والاضلامقبل

الثرقية.الجنويةاستراياسكانوعندا"تزامعند

.25صىابالذميالغصن/ونريزر112عىالدين/انظر+لهراز2(1
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توجد(الاعخالاله)فكرةانالىهذا(ضميدث)بصائتصوقد

.(25"الانسانيةالاجناساقدممنيعدونالذينالثعوبجميععند

ناعلىمتفقون(الوضميالمذهب)اصحابانالىهذامننخلص

:.ذلكبعدافترقواولكنهمانانيالديناعل

اتطور()مذباطسعلىالديناعلفيظرياتهبنىمنهمففريق

التوحيد.الىالخرافةمننالدينبتطوروقالوا

ض!الخرافةان:وقالوا(التوحيدظرية)الىذب:آصوفريق

امصاسعلىالقائمةالنظرياتامموسنمرض.متطفلومرضطارىء
(البداىاوالفطريالتوحيد)ظريةنمرضوبعدها(التطورمذب)

"26)الطبيعةمقهرعبادةية...

الطبيعيالملىهبأوعلأدطر

الانسافيالعقلبهاقاممحاولةاولالدينانالنصريةهذهاصحابيرى

العجبالنفىفيثيرالتيالظواهرقلكوخعوعاالطبيعةظواهرقفير

:نريقانالنظريةمذهواصحاب.والرهةالخوتاووالدهشة

فيوالنظرالتاملهوالدينيةالفكرةإثارةفيالعاما!انيرىفريق)

والاجابالدهشةمنبمزيديثمرالانانجعلتاملاالطبيعةثاهدة

يخضعالبثرارادةعندمتقلةبقوىمحاطانهالىالتفكيرمنفيخلص
نفوذهاولدة(نظامهاقعديلعلىللافرادقدرةولالتاثيرهاالمجتمعافراد

ا!عائلينافهرومن.الطيعةفعبدالدينفكرةفيهنبتتمهفيوتأثيرها

موللر.ماك!العالمبذلك

3ح"أ4،.داء70حا(،550جعننقلهوقد113عىنفه(25)

.الظريالتوحيدبحثعدوشميطثلانجرايولهنبن

عئراتسعالقرنمنالئاقلنصف1نجمممتازمقامالنظريةلهذهكان(26)
خىالفرونالقرنحلانوماوتدقيهقابخااعحابهاضبها1وقد

توتمية1واولاالروحيةعنالباحئةالقةلبحوث1امامقتهافتاخدت

ثافيا.
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اتيالبثريةالغرائزمناتعبدفكرةوانالغامفةالاسرارلادراكت!هوا

الاولى.نظتهفذالانسانعليهافطر

:الاديانمؤرخياحد(كوفتانبنيامين)وفهمكثيرونويرى

منالدينياقحسىوانالثرعلىسيطرتافنيالعواملمنالدينان

الانانماهةتضورانالمتحيلومنالراسخةلطائفااللازمةالخواص

الدين.فكرةذهتاالىتتبادراندون

بيانعليهاقاماقيالقواعدهم1منالدينالاجتماععلماءويعتبر

لرسمالمجتعتقبلهاالتيافاليةالظقيةالنماذجقمةوانهالبئريالمجتع
.،20)واقعيةانايةاصعلىالاجتماعيةالعلاقات

نرىوممدرهالديناعلفيالوضع!يينالعلماءظرياتدراسةوفي

وعلماالىوصلقد(جامتروفموري!)الاجتماعيكالعالمبعفهمان

منذالناسحاجةاي)فطريةحاجةهوالدينانمن:الضاليالاماماليه

،21"(اليهيتقربونمعبودالىثاضماول

وخرجواالنفىعلماءمنكثير(الدييةالريزة)فاكرةايدوقد

ليغبطاخلاتناودينيمبدأالىالحاجةضرورة،):هيهامةبتيجة
والفوضىالمحتدمللمراحمرحانفهتاكونالالهاريداذاالانان
.("،ةع!لا

الانانيةالتجمعاتكلفيواقعةحقيقةالدينانالىاثرناانوبعد

الىصوقيناتعاخدفاتاوالحفاريةمية11متوياقهااختلافعلى

اليالعواملوما!الدينبدأكيفومصدرهالديناعلعنالتاؤل

ثم-الدييةالتطورلفكرةالصحيحالفهمحدودفي-قطورهعلىاعانت

؟المعهودةالقوالبمذهفيووضعهعوغهعلى

.14صالدفيالاتجماع/لخاب1وآ5صالاديانكاريخ/الهاشمي(20)

ولفى"كاا"*!ن!صكء!*:انظر(21)

عن؟آعىالدينفكرةنئاتكيفوفصل21عىالادياناعلفعل

الدينلاتعنقيتالتىلنظريات1وفعلللهاشالاديانتار!
والمصدرالدينوفملللخابالدينىالاجتطحكتابمن10(عى
.لمقارن1الديننيكابمنآ9عى

كمالمحمدالدكوركتابمن26عىوالفريزةالدينفصل:نظر1(22)

.اقارنالديننجم/جؤ
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العلعاءمنكبيرااهتمامابالدينيتعلقمحاوغيرهاالاصئلةهذهلعت

يصعنالامستفيغةباجاباتوظفرتواقخعماتالثقافاتمختلففي

جميعا.استمرافها

تلكمنجنعيف-(23)الباحثينمنبكيراسوة-اكفي-لذا
رئشين:اخاهننفيوتنظيمهاالآراء

الانصانوممدرهالديناعلاناعحابهويرى:الأولالاخاه

الحى.عالمهخارجمنجمةيتلقاهملو،هفنباليهوعلقدالانانأنبصفى

.(الوضيالمذهب)أو(الانانيالاخاه)يسمىولذا

ب!عنىالآلهومعدرهالديناعلاناصحابهويرى:الثانيالاخاه

والهداية.للتعليميختارهممنبواسطةعبادهالىبهاوحىقدافهان

يسوقد(الوحيمذهب)او(التعليميالاقجاه)يسىولذا

موصالدينانتعنيوكلها(النقيةاواللاهوتيه)او(الكلاية)بالنظرية

.انانوفعمنوليىاللهعندمنبه

للآواءتبلاا

الوضعيالملىهب

عنبنضهالاناناليهوعلقدالدينانالاخاههذااعحابيرى

ا!لا!اتنوعمنالعواملتلككانتسواء)انانيةعواملطريق

الاجتماعيةوالفروراتالت!ثيراتنوعمن!االفرديةتالم!تلاو

.(اللاضعورية

ادياندراسةهودعواهمالىللوعولطكوهالذيوالمفج

الطريقةستخدمينالحضارةفيالمتخلفةوالمعاصرةالقديمةالمخمعات

وخلمواالدينيالتفكيرمظامرمنمعروفر!ظماقدماضشتاجفيالقإسية

الاولى.الانانلديانةمطابقةصورةيمتبرانهالى

.112-111عىالدين/ودراز(اصالابقلمعدر1:انظر(2)آ
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ملالت!انيرى)(جيفونز)العلامةرأصهوعلىالثافيوالفردق

وانماالدينيةالفكرةلألارةيكفيلاالعاديةالطبيعيةالظواهرفيوالنظر

تبعثالرهيةادثالحبفهذه.العيفةالثاذةالطيةهويثيرهاالذي

الىيخنبهامصدرهاصيعروقلهالانانبنض!والخوتالفزع
العكلمنبدولاإهالماتيرافيهيالخعهالقوةهذه،غييةصهقوة

.،+"(والاضاحيوالقرابنالهدايابتقديمارضائاعلى

الروحهظاهرعبادةنظرية

العيويالملىهبأو!

كتابفي(تايلور)الاجليزيالعالمالىالنظريةهذهتنسب

واغف،الروحالىالأولالبثرثبهكيفبينوقد(البدائيةالضارة)

تلكوانارواط-جماداامكانتجوانا-الاخرىللموجوداتبان

النفىيصيبماجيعوانبالناستتصلكائناتنيعارةالارواح

تلكالىيرجعانماومعائبآلاممناو.وتوفيقخاحمنالانانية

فاعبحوقدرةقوةمنالارواحلهذهماوزادالى!يئ*.العالحأوالارواح

ملزماالاناناعبحوبذلئ!والقاءوالسعادةوالمرض.الصحةقوىبيت!

والاضحيةبالقرابيناليهايتقربوانغفبهامنيتخلصوانيرضيهابان

البثرتنبيهنيسبباكالاواليقظةالنومحالاتانتايلوروبين.والصلوات

وعندماماتانهاعحابهيتصورينامالانانكانفعندما،الروحالى

نييتغيرلاالجدانوحيث.اجتهماخعهقوةبانيظنونيشيقط

اليءذلكيكونانفلابديحركهخفيشيءهنالكوانمااليقظةاوالخوآ

قدرتهارغمالنضوهذه.النفىهوالثيءوذلكعنهومختلفامنهفصلا

سف!لانقبرانيمكنلاذلكومع.نحهااوظمسهاانيمكنلاالمادية

الامخهقخرجولابالجدمتصلهلاضاروحاالحدهذاعندانالانايية

7اعىالادبانلاريخ/والهاثمي10،عىالدفيالاجتماع/الخاب(27)

ء.131و119مىالدين/ز1ولهر
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وانماتعبدلافاضاذلكمناكثرشيئاالانانيةالنضتكنلمواذا

الجد.فيمكانهانيتتعدانبعدروحالىبتحولهامقدسةوتصبحتعبد

والنفى:خاصةطقوسبمراعاةالأبهايخغلانالانانيخظيع.ولا

الجدعنالنفىانفصالهوالموتن9والموتحالةفيالاروحابم!لا
ابديا.اتعصالا

مقدسةروحالىالانانيةالعىحودالذيهوالموتكانواذا

يا.الموتىعبادةالىاتجتافماتايلورقطورفيانانيةعادةاولفان

اولىوكانتللموتطقوصاالاولىالطقوسويمإيختالاصلافتعوسعبادة

تقدمالتيالمذابحاولىوكات*الموتىحاجاتتثع*غذائيةترابننالقرابين

.."8"والل!دالقبورهيئالقرابينهذهعليا

"يىمصربه!التوتميةةي!د!

كانسواءلنفمهاالعئاوطلبذائيةلخذهالذيالرمزهو:التوتم

.الجهادامالطيعيةالقوى،االنباتيةامالحيوانيةالمطكةمنف!سمدا

منعدرونانهميققدونالعثيرةافرادأنالتوتميةفيالعناعرواهم.

الافرادن1ذلكعلىويزتبوجوهـممنيالأعلفهو.التوتمهذامنفعلا

بينههم.ف!يمااقاربائعسهميعتبرونالتوقمتعىالىنو!تيالذين

يرقبطوانماالدموحدةاساسعلىققوملاالقرابةانذلل!ومعنى

اضتراكهماساسعلىتقوممعنويةاعطلاحيةقرابةبوحدةالقبيلةامراد

تمىنيواشتراكهمالاجتماعةالنغنيواقحادهملهماصماالتوتماتخاذني

التوتم.نحوبادائهايلتزمونالتيالدييةوالطقوسوالتقاليدل!ادات

يحرمتقدياالفيرةتوتمتقدي!اساسعلىالتوقميةالديانةوتقوم

حاجاتوقضاءاتبركبقمدخاعةدينيةمناسباتفيالأجماداكاناذالمه

قتلهيحرمكمابالمجتع،ططتكارثةرفعاوخطيئةصوالتكفيرالمجتمع

منكانانطفهاواكلهويحرمالجوانيةالفعيلةمنكانان،عيدهاو

."29"النباتيةالمملكة

الاديانتاريخ/وا!اضس131-111عىالدفيالاجتماع/الخاب(28)

.68-8ءعى

.8اعىالاديانتاريخ/والهاشعي120صىلديني1الاجتماع/لخاب1(29)،
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لونج()نثرهكابفي1أل.91شةمرةلأورتوقمكلمةوردتوقد

يكان.الاالحرللفودالدييةالظمعنكلاسهاثناء-امربكيهنديكاتب-

وابطاقدمتمثلامريكافيالأصيلةالهنديةالقبائلانالمعلومكانوقد
اصحاباستتيباقوتميةتدينالمجت!عاتهذهكانتولماالبثريةالمخمعات

وقام.عامبوجهالبثريةالدياناتاقدمالديانةمذهانالتوتميةالنظرية

الىمذهبحوثهمنواقهىإصالافيعدةببحوث(نوى)آخرعالم
اضرالا.فيالاصلننالكانعد.فوتببةدييةوطقوسعباداتوجود

قدم1التوتببانالى-الفرنيالاجتماعيالعالم-(كايمدور)ذهبوقد

شملهوانهاالاخرىالدائيةالادياناعلوانهاالاطلاقعلىالاديان

العشبر*انبلاصاسهالفيرةتكونانجما!تكوينبكلوثماأتمالا

العص!،ذافرادلاناقهوتمبدونتوجدانيمكاكنلاصورهاابطفي

وانماالدمعلةاووالكنىافعاشرةاساسعلىعثيرتهميكونونلا

منلهما!بواقرتميوالرمزالاسمفياضراكهماطسعلىوحدتهمتقوم

اعموبمعنىالحيواناتمنوخاصةالاثاءمنبمجموعةمعينةعلاقات

عأغ،3التوتم"عبادةباقخاذهم

الفطريالتوحيلى9نطرية

التطورفكرةاطسعلىأنفوا!اءفيالسابقةالنظرياتتثترك

وانوالاسطورةالخرافةعلىتعتعدهمجيةبدايةبدأالديناننيوتتفق

فيهالكمالالىوعلخىالاجيالمدىعلىدينهفييترقىاخذالانسان

بعضحاوللقدبل.وصناعاتهعلومهفيالكمالنحوتدرجكمابالتوجد
السايمةالعقيةالىالتوحيدفكرةينبواانالنظرياتهذهاصحاب

ينمبوناضميعنيوهذاالاميالجنىفيالتوحيدفييزةعنوتكلموا
.والاسلاموالمجيةاليهوديةالىالتوحيدفكرة

معاتفقتوانفهي(الفطرياقوحيدظرية)النظريةهذهاما

وهودرامةالمفجوفيالديننثأةتحديدوهيالغايةفيالابقةالمظريات

اقجةفيمعهاتختلفانهاالا.الغابرةوالاممالمتاخرةالثعوبديانه

.9ء\صىلدين1/ودراز،الابقينالمصهمرين(20)
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البدايةهيالاعلىالالهفكرةاواتوجدفكرةانالىهؤلاءتوصلفقد

الاجتمامجةالظروفنجاثيرفدتقدالنقيةالبدايةهذهوانللدين،لحقيمه

اخذالانانوان،الانسايةالمجنعاتفيوالوثيةالخرافةفاتثرت

:ادقوبعبارةاقوجدالىاتفىانالىالدينفهمفيبعدفيمايرقى

-:هامينامربن-نظرهمفي-قضقهذهونظريتهماقوحيدالىعاد

الىالبميطمن1يدالذيراقص!إمذمبمعيتفقانه:اولهما

.(اقعددالىاقهوحيدمن)،لمركب

اودعماالىاتنادابالخلقوعلاقنهابالالوهيةيقرتانه:وثانيهما

.والاتعالوالفهمالوعيبدأمنالانانفياقه

فيالاسا،مننالعقلانيينالمفرينبعضبهقالمالثهالثانيوالامر

واضهعذريتهم-همورهممن-آدمبنيمنربكاخذواذ):ايثاقآية
القيامة:يوع!ئفولواان:شهدنابلىقالوا؟بربكمالست:اتعععلى

وكنا.قبلمنآباؤنااضركانما:تفولوااو.غافلينمذافىكناانا

ولملهمالآياتنفملوكذلك؟المطلونفعلبماأفتهلكنابعدمممنذرية

(39)(يرجمون

انماالذرطورفيالخلائقعلىاللهأخذهالذيالميثاقانقالواجث

الذيواتييزالتعقلمبدأالانانفيوضعقد-جحانه-انهبهقعد

افهوضعفلما.الفطرةطيمالعقلسوىكان.اذاوخالقهالههبهيدرك

ربا.لهوانعبدبانهتعهعلىاضهدهفكانهالمزةهذهفيه

بنيذريةعلىافهأخذهالذيالعهدهذاان):ا!عرآنظلالفيجاء
بالربوبيةلهالأغرافعلىمفطورينانثاهمفقد..الفطرةد!عهوآدآ

فاعقبفعلعنهتنحرتخىعيهتنثافهيمهن.رطفهذااودع.وحده
فطرتها)+(عن!اويميلصاءهايضد

المرادان:والخلف!اللفمنقائلونقال)كثيرابنتضيرفيوجاء

.(التوحيدعلىفطرهمهوانماالافهادبهذا

.17،،172،173آية-الاعرات(21)

.670عى9ب3مجلدن1القرظلالني/فطبصد(32"
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مولودكل)منها-ص-الرسولأحاديثمنذاكيؤيدمااوردئم

.(33"(الفطرةعلىيولد

مافهذا؟التائجمذهالىالنظريةمذهاعحابخلصكيفاما

.وشيدثلانجاندرووهعااصحا!الاضهريين1راضعراضمنصنهعرفه

لانج-ن!ية-

كانتوانهااقوحيدبدينبدأتالانانجةانالى(لافج)ذهب

قلك-الانانيةالخطئةولكنالعوسفيفكرتهومغروسةعليهمفطورة

جدولمفني)آدمبخطينةالماويةالدياناتفياليهارمزالتيالظينة

اقوحيدفكرةالىالانانيةتصلفلمالضقةتلكممالماضت(3"(صماله

عدق.اجيالبعدالاالساءآلهفكرةاو

الذيالجويالمذهببمهاجمةالاديانتاريخفيابحاثهلافج1بد

الدراساتمنكثيرعلىالمذبلهذامهاجمتهنياغمدوقدقبلمناعتنهقه

هوايت()مثال1منغيرهعلماءبهاقامالتي(الانثروبولوجة)
.(باركرلانجلو)مزوكابات(كان.ه.ت)و

الجنهويةاصترالياقبائلفي(هوايت)بهاقامالتيفالدراسات

كالبوضمانالبدائيةالافريقةالقبائلفي(مان)!اقاموالتيالضرقية

وبعضاه!ووافريقاجنوبيقبائلمنوغرهاوالزولووالهوقنتوت

.261عى2بلعظيم1ن2تف!القر/فىبن1(23)

العهد-الذرعرتةفي-بنيهوعلىعليهواخدآدماللهخلقن1بعد(3()
لخلافتهدم1يعداخدأحدابهلر"لواوالابربوبيهيعترفواانوالميثاق

ماعلىعييهيفتحاناراد-قبلا-ولكنهالارضفي-صبهحانه-

كلمنياكلانيه1فعهدوالرالخ!بنعراعمنفيهايختظره
الارادةلتربيةمنهبدلالدي1لمحظور1تثلحدة1وشجرةصوىاثمار

عهدناولقد)نتيخهاتعلنالاولىالتجربةهيومالخعية1وكاكيد

هخي/بطق:افظراءاية2طه(عزعالهنجدولمفنيتجلمن!دملى1

.7%البيانمجمع/والطرسي.ء.ص16%5مجلدلقرآن1ظلال
.37ص

-،آ-
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اترالياقبائلبعضىعنباركرمزوكهاباتالامريكيينالهنودقبائل

بوجودتؤمنالقائلمذهانالىوغيرممالعلماءهؤلاءاوصلتقدوقعص!م

اعلى.اله

ديانةاولانلانجاشخلصوالدراساتالابحاثهذههدىوعلى

تمثلالقبائلمذهانباغار.اقوجدديانةهيالوجودفيظ!رتاناية

.(35"الانانيةعلي!اكانتاقيالاولىإلحالةالىواتربهابدائيةالقبائلاكثر

صحةيثتانارادوانماالعلماءمنغيرهابحاثعلىلانجيقصرلم

الآتي:فيتلخصفلفيمنطقياساسعلىنظرية

يرجعالانانكانفاذاانانكلعقلفيفطريالببية)+(مبدأان-1

الانانصيقودالببياتللفان..موجدأوصببالىضيءكل

يأ-لأنه.ثىهكلوخلقطقهالهبوجودالايمانالىحتما

وايلعهااقيالطبيعيةالاشياءيخلقانيتطعلا-الانان

.اه!الي

،+)(شىكثلهلي!)طبييغيركائن؟نهالالهيتصورالانانان-2

نثاهناومنللخيرحبهفياووالابداعالخلقعلىقدرتهفيصاء

الخير.وصوالعطاءالقدرةىالانانمناسمىقوةنيالاعتقاد

العقائد:مننوعانانانيمخمعكلفييوجد-3

عواطفعلىأشمالهاجثمنمعانيهاباوصبالففيةتوصفعقائد

تمورالتيالاصاطيرفيلملبماالرذيلةعفةتودماوعقائد.نبيلة

كتاب!1رجعوقد1آ127،8عىلدفي1الاجتماع/لخاب1افظر)ءآ(

38ـه،"أكا،ول5،اهـ*أ9"هأالمعنون(الدينلاة)لانغندرو1

يحدثلا-المعكناتمن-شيئاان):لعية1قانوناوالييةمبدا(26)
يتلولالوجودهامافيالببطبيهقهنجميحمللالانه(ضيءلامن

فيلهبدفلاهويملكهلاثنانىهيمنحانيتطيعلاق1ضيءباحداث

يكنلمانالخارجيالبب1ومذخارجيسببمنتاثىهونج!وجوده

سيبالىالافتهاءمنذن1مفرفلا..ه!غاداحتاجنجغه1موجود

الاولى.العلةاوالاجابصببمويكونالوجودفروري

.(2الورى(37)
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ياعلىالاحثيوقفلاالواقعيالجثوان.الروفعل،لضوة

قدالعقائدمنالوعينهذينانويدوالزمنيالوجودفيأصبقالنوعين

كلفملالائروبولوجيينللعلماءيمكنلالذلكنجبالىنجاكاوجدا

الدياناتعلىويطمونهالمقارنبالمنهجيتعينوامالمالآخرعننوع

-الحدثة.

له:ر!ظفالميحيةالديانةعلىالفكرةمذهبظبيقلانجقاموقد

المتحدثةالآراءمنكثيراانغيرنيلةجيلةفكرةت1بدالديانةهذهآن

ومعنجبالىجنبامعهاوعافتثيهادخلتالعجحةغير؟والممتقدات

قظهرالنقيةالعقيدةبعبفقدجوهرهتغيراوالدينضعةقثوهلمذنك
قظهرالثريرةالمخدثةالآراءواماوخالقهالانانبينووتشكلعلى

.(38)ومعجزاتخوارقمنالقديينالىينبا!يف

وهيالانانيةالنضنيالاعيلةهيالتوجدفكرةدامتماولكن
ينواانالئريالجنىافرادلجميعتأتىفكيفا!اس1والافكاراولى
الخرافيةالافكاراتطاعتوكيفالعحيحةوالديانةالنقيةالفكرة.هذه

ناقبلطويلةازماناالانانفكرعلىتطرانوالوئيةةيرو!الاو

-:حاصلهبمالانجيجيب؟اقوحيديمرت

قحللفمةولكنالمعافيباسىمليئةجاةقزةعاشتالانانيةان
الدائية.العهودمند!عفيذلكبعدحدث

وكانتوالمنحالعطاياالىبطجةليستالخالقالالهفكرةكانت

ولاوالجورالظلمعنالناسوتمنعوالعداواتالثهواتعنتنى

السحرية.الامراضخاهالقوةتهبهولاصوبهفيللبدافيالعونقمد

يتضقفلاالاعمالمنعملايضقلكيللألهيضحيالبدائيكانماوكثير

ذاتصهموجوداتمنمطلبهقصينالتماسالى-احيانا-يخندغع

..والنفوس..الاضباحهيالموجوداتهذهاولىوكاتطليةصفة

لدين1ني/وجعفرآا8،آا7عىلدينى1الاجشماع/الخاب:انظر(38)

.55عىالمقارن

-3لو
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ذلكعنفنئاالموجوداتمذهالىاتوجهفيكبيراضوطاالانانقطع

انه:

خالقهءعنالعافيةفكرته-اهكل1

ونبالا!وريةالاخرىالقوىبجابالبهرىالقوىاحداغهبره-2

وقطعت.لهاقدمكماالقرابينلهوقدمالقوىتلثهعفاتمنكثيراله

مهنةلكلفاصبح..ومهنقونفيهظ!رتزفاطوراالانانيةالجاة

وعندهاالاسلامثمالميحيةجاءتحتىهكذاالانانية!الظل.الهوفن

ثوائب.بهقملقلمخالصتوجد.عورهاجلىفيالتوجدالانسايةعرفت

.(+"الأولاقوحيدوجلالجمالثوهالذيالاسمطوريالعنمر

-شميدثنظرية-

ظهرخىتيموعدمفكموفعالدينثاةفيلانجنظريةظلت

اليهاانتهىاقيالتائجمنكثيرمعفاتفقالاجناسعلمفيالتاريخيالمنهج

لانج.

اقزامعلىطبقهالذيضيدثهوالمنهجهذااصتخدممنواضهر
حالتهمفبحثالفلبينجزائروبعضالاندمانوجزائرافريقيااوامط

هؤلاءبانالباخينمنوغيرهضميدثاقتغوقدوالدييةالأجتماعة
ثرقجنوبقبائلمناحطوافي.الشريالتطورفيطورأقدميمثلون

استراليا.

أعس.الهبوجوديؤنونالاقزامانتقريرالىضميدثوائنهى
والسكانالاترالةالقبائلبمضعدإلماءنيالهبوجودهذاودعا

امريكا.فيالاعلنن

الدين-المعارفدائرةنيالماءالهفكرة(فوركارت)نرحوقد

الانانية.العصوراقدمالىيرجعءا!لاالهقصوران:فقالط-والاخلاق

الاديانتاريخ/لهاشس1والديننثاة/الثارساميعلي:نظر1(29)
.1(ء-1،1عى
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الظواهراصلفيوالبحث،الدائيتجلالىالفكرةهذهونسب

قوةهاكان-دائما-البداىعدرفييترددكانفقد،".،الماوية

بصمدرمرتبطةالمخمةالقوةوهذهالماويةالظواهرجميعوراءضخعه

.والحياةالطاقة

الهبوصدآمنتالتيالبدائيةالانانيةالمجتمعاتهذهاكئرانالا

تمهالوقتفيكانتلافاالعجحبالمعنىموصةتكنلماصاواعلى

آخرين:ة!آبوجودتؤمن

طعله:بماالظاهرةهذهصضميدثيجب

فكرةاتنيالذيالدييالفكروفسادقطورتيجةحدثذلكان
الواحد.الالهفكرةالانانيالمجتعتودكانتانبعدلألهةتعدد

البدائيين:ظرنجب(الله)عورةعنذلكبعدضسيدتتكلم

قبائلوصورتهأنانيةبمورةصورتهقدالقائلبعضانفافاد

كفكرةادراكهيمكنوأنما(الابعارتدركهلا)حهغيربصورة،خرى

صفاته:عنقكلمكما.المخعفيآثارهصيقعن

والازليةوالابديةوالقدرةبالعلموعقةلمالبدائيةالقبائلانفافاد

.والعقابالثوابوفكرةالخيرفكرةاليهونتوالرمدية

مكانه:عناما

الخيريعلمهمالاسمعييثىانهقققدالعائلمنبعضاانأفادفقد

يعمدثالثابعفاوانالصماءفييعيئىبانهيؤمنآخربعفاوانوالففية

الىععدالبثرخطايااغضبتهلماثمالناسمعالزمنمنمدةعاضانه
.الساء

اشبعتقدالاصالالهفكرةاننفريرالىضميدثواتفى)

الذيهوا!مبائلهذهنظرفيفالالهالاجتماعيةتهاوحاطالانانيةصطالب

/الخابعن!"5لأ5،اهـ*أ،أه*ـه"،!،4حأ90((0،
.اآ9عىلدفي1الاجتعائا

-.،-
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انها!ك.رالاولادوالزوجةالزوجلعلاقاتتحديدهالاسرةدعائماقام

الخيرحايتحققاقيالخلقهالقواعدمصدرالغائلهذهفظرفييعتبر

.الحياةعلىبالقدرةالانانيةيمدالذيهوانهكماوالففيلة

فقدرت،والرمديةبالابديةتصلزمانيةوحدهفظرهفيوالاله

.مكانكلوفيزمانكلفيلنحقق

يتحكمانهبممنىمكايةوحدةهوكذلكزمانيةوحدةاللهانفكما

علىتيطرواحدةوقوة،الكونيملأالهالانمةولىالاماكنكلفي

لجميعالههووانماالواحدالمجتمعالهلي!فهووالاقايمالماطقجميع
.(4؟،(المجتمعات

وتعليقنقلى!ر

تحتتندرجاقيالنظرياتامممنلجملةالرلعاصتعراضناختامني

.الفطرياقوجدومذهباقطررمذهبفياقشلالأولالاخاه

:!لن

وفضاجالانانوضعمنالدينانقررواالتطورمذهبانماران-(

تتشلىهمجةبدايةبدأالدينوانافهوحيمنوليىفكره
ناالىدينهفييترقىأخذالانسانوانوالوثيةوالاسطورةالخرافة

وفنونهعلومهفيالكمالنحوتدرجكمااقوحيدالىالهى

وعناعاته.

فكرةغرزقدافهانقررواالفطرياقوحيدظريةاعحابان-2
هذهالىأهتدىقدالأولالانانوانالرلةالنضنيالتوجد

افهاودعبمابلالوصطريقمنيعرفهالمولكنههبهاونعمالفكرة

ومعرفته،بهالاتصالعلىوالقدرةوالفهمالو!1بدمنفيه

منالاولىالوحيفكرةفييشكوناضميعيوهذا..وعبادته

.للانانافه

.1(1،6(ءعىالاديانتاريخ/لهاش1:وانظر1،0عىنفه((1)
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الدينمكدرتحديدميوالابحاثالنظرياتتلكمنالغايةان-3

كافيةممرفةيخظلبوهذاالازفةىبو!بهطهرالذيوالمظهر

الاولى.الانانيةباقجمعات

لاتزالأهلهاوحالالقرةتلكلأنجداعيرمطلبهذاانوالواقع

الععربديانةالخاصةالآئاربانالاديانمؤرخواغرفوقرعامحجوبة

فيهاللخوضسبيلفلاتتاماجها،لنامج!ولةتزاللاقبلهوماالجري

بقوله:الضيقةهذهعن(هوفدنج)العلامةعروقداتكهنمنبفربالأ

بزوغمكلةحلفيالاديانتاريخينجحانالبدكليبعدانه)
ما،مجتعفيالاولىالدايةهذهلنايمورلااناريخفان..الدين

واقليلاققدمةلدياناتمختلفةصورمن!للةهوانمانجدهماوكل

ضتىبادوارمرتقدفمرفهااقيالهعجةالقبائلاحطانخى..كثيىا

اض!ثنفيعليهاكانتالتيالدائيةالحالةعنيبعدهاتطوراوتطورت

.(،2"(الاولى

المعاصرةالبدائيةالمجتمعاتمناتخذواالظرياتتلكاصحابان-4

المجتمعاتهذهاناعتبارعلىنظرياقم!عنيعليهايمتمدونمادة

جاضا.فجرفيالانانيةالمجتهمعاتعليهكانتالذيالثكلقشل

بديانةالاولىالانانيةالمجتمعاتديانةعلىالاستدلالانوالواقع

ظلتالمجتمعاتهذهانافتراضعلىمبىالمعاعرةاقخلفة،لمخمعات

الاولىالانانيةتمثلتزاللافهيوبذلكالحفاريةالتياراتعنلهمعزل

لمافتراضعلىبنيلانهالعلميةالوجهةمنمقبرلغيرالاستدلالوهذا

مجتمعاتاضابحكمتظورالانانيةالمخمعاتاناذدللعيهيقم

يعانيهاكاناتيالتخلففتراتانالآثاروعلماءالتاريخاثبتولقدانانية

قامتالحضارةهذهوانمزدهرةبحضارةمبوقةكانتانانيقجمع

ناجةمنهذا-بعيدةاوقريبة-بائدةفارةانقاضعلى-بدورها-

تحديدعلىبينهمفيماتفقوالمالاجناسعلماءان)اخرىناجةومن

الحالةالىاقربايهمااوصدااقدمالآنالموجودةالبدائيةالمجتمعات،ي

ماقبلمعود/الحلوعيىوانظر112،114صالدين/لهرازعن((2)
.4(عىالقديمبابلوتارفيالتاريخ
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اترالاقبائلاناصاسعلىبيت-ثلا-(كايمدور)فنظرية،الاولى

أثبتتبطاتتالتيالعلميةالبحوثولكنالتجمماتهذهاقدمالوسطى

."43"العائلاقدمتعثللاالقبائلهذهان

اقيميافريعافيالاقزامانزنوجقبائلانالىالبعضيذهببل

.بداثية)4(،المخمعاتاكثرالآنقثل

آخراقئاضعلىقاتقداقطوربدأالىالمتدةالنظرياتان-ء

والعناعاتوالفنهونالعلومعلىالاديانقياسوهوديلعيهيقملم

الىوالخرافةالخفمنبدينهاتقلإلانانانةقالواحيث

ومنالمرفةالىالجهالةمناتنقلكما-وعاءجهدبعد-الكهمال

...الحغارةالىالتخلف

الفنونعلىالاديانقياسانالىيهديااقاملمنقيلاان)والواقع

نوعيةحعقةبيفماتؤلفلاامرينبينللجمعمحاولةهوانماوالمناعات

واصةثروةالعلومحقائقفينما.ئلهاووططبائعهاتباينبلمثركة

ومثابرةعلاجاوقنهميتهااقاؤهاويظلب،واكتابهاطبهافيالنفىترحل

قارةعناعرهاتوجدالدينحقيقةالامرغالبفيمعملةبادواتواستعانة

تكفيييرةاقفاتةانخىالحىاماملاخةدلائلهاوتمرضالجوانجحبين
الكبرىالحقيقةهذهادراكوي!الخاطفكالرقسرلعحدسيى!اللظعر

كمامنهااضقهوولاالجزئيةودقائقهالكونلحقائقادراكاتمحمول

ناقبلجملةبهاتلمكليةظرةفيلهاويمهديقدمهاانهبل،البمضظن

اصلفيوالجاهلالعالميتوىولذلك.وقفميلاتهااجزاءهاتفحص
علىويتوليهر!بيماالكونفيجدفهمهعلىكل:الاحاصهذا
.(،."(هصمثا

اختارماالتي-بالداتوارونتاليا1اسرتجانلانالاجناستاربخانجت((3)

وافماانانيةجماعةقدم1تكنلم-والبحثسة1للدركايمدوراميل

اصترابلأهلالوطنيةالعقيةيه1اتهتالديالادسالطورمي
.137عىالاديانكاريخ/الهاضس:انظر.كقدماكثرما1ميبل

.+ا-13ءصلديني1الاجتماع/لخاب1(4()

.13صى&1/العقاد:نظر1و116،اءاعىالدين/لهراز((ء)
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بحثتنيجةتلكآراضميكونوالمالنهظرياتقلكاصحابان-*

لتجمعاتدراشهمعلىبناءكونوهاوافماانانيقجعلكلصج!تو

جيععلىاليهاتوعلوااقيالتائجتعيمحاولواثممعينةاناية
الانانية.التجمعات

العلومفيتطعهايمكنكانانمذهاقعيمفكرةانوالواقع

لانوذلكةيعا!جتالابالعلوميخلقفيمابهاالتجيمكنلافك"الاليية

تطورةمرنةاموروهيالعاموالرأينلارادةتخضعمماالعلومه.:!
.واحدةوتيرةعلىتيرلا

والنظيمالثردرةاقخلفةالافكارانيرونالفطريالمذمبانعاران-7

والوثيهرح!لاوظواهروالخافاتالخرافاتقغمناقيالديية

فطراتيالفطرةعنوخروجالرلةتاريخفياننكاساتالاهيما

للمجتععاتبالنبةالبدءفقطةتثللالذافهي.علياالناسافه

الآنبانفنانرى)لمااتالدكلذلكفيلويدهموفحن.الانانية

حينعلىالماضيفيمعينةواماكنأممفيازدهرتحضاراتهناكان

والتاخر.لتدهورثالاقكونقدالآنالاماكنوهذهالاممهذهجد

لهذهالدءنقطةتشلهذهوالتاخرالتدهورحالةبانالقوليصحفهل

..("6)(المكانلهذااوالامة

التوحيدعلىالناسطرقد-سبحانه-اقهانفيلويدهمكما

تحللشيجةكانعنهابتعادهمانوفيالجيلةفكرتهتعوسمفيوفيز
.الفطرةهذهعنواخرات

فطرةخيفاللدينونجهثفاقم):الكريمالقرآنمنذلدمصداق!

.،،7"(افهلخلقتبديللا،علياالناسفطرالتيافه

واضهدهمذريقم-ظهورهممن-آدمبنيمنربكاخذواذ)

"48)(بلى:قالوا!بربكمالستانفهمعلى

.43عىلمقارن1الدبنني/جعفركمالمحمد.ر((6)

.30ية2الروم(47)

.172ية2ت1الاعر(،8)
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الوحيفكرةفيالئكمجردفيخىأونفيثينؤيدمملاولكنا
الاسس،:الالههذابوجودآمنواقددامواما-للاناناللهمنا"لأولى

الغاضل،،الخير،القادر،العالم،الازلي،الرمدي،الابدى،الاعلى

نحوايعلى-بوجودهمعناآمنواقدداموامالاضم-المعاقب:افب

الفروريمنانهيلعواانفلاب-الايمانمذاكانالفلفيالغورمن

النحوعلىويعبدوه،معرقهحقيعرفوهخىبنفهالالهمذاتيمران

بهيخمفالذيالعدلعلىقائعاوعقابهثوابهيكونوخى،يريدالذي

3ومعادمعافهمفياللصراء!ديهموخى-،فاضلاخيرادامما-
.الحياةظلماتفييخبطون-خلقهمانبعد-يتركهمانبدل

نيالثاالاتجاء-

اوحياملىهب

التطوري،)الابقينالمذمبينالىالمتندةالنظرياتانصفنا

عنبنغهالانانالياوعلقدالدينفكرةانفيتمق؟والفطري

جماعية.امفىديةالعواملتلككانتسواءانانيةعواملطريق

،اقرافاتعلىمبنيةاقزاضاتمجرد-جيعا-انهاعرفناكما

بعرضوانما،المحيحالعلممطلبهوالذيالثابتالحققصفلافي
الكثففياتبعتهالذيمنهاجهالان.كيرااوقليلاالحقثهاخمالات

القديمةالمجتمعاتديانةعلىالوقوفهوالأولالانانديانةعن

.الأولالانانحالةتثلانهازعمعلى،اقخلفةالمعاعرةوالمجتمعات

معقياسوانهبالمرةحي!حعغيرالعاسهذاانوصفناكدياتتهادياقتهوان

والفون.العلومتطوربينضبهوجهوجودلعدم-يقولونكما-الفارق

المتخلفةالمخنعاتحالةبينتلازآلاولانه،وتطورماالدينصرةوبد

المجتمعقعرضالاولىالانانيةالمجنعاتوبننوالقديعةالمعاصرة

القائلبعضكونمنيلزمفلاواقخلفالتحفرادوارلتعاقبالاناني

يكونانوهمجةوبدائيةمتخلفةغيرهااوإمريكااوا-الااوافريقياني

للمجتمعصادقةممثلةقكونخى!اولعيقا،لهالازمااقخلفهذا

.الأولالانساني
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اتاريخشواهدانالفطريللمذهبكلضناخلالمنايضاوصفنا

التطور،مذهبعلىابيةالنظرياتمنهاضيءيزيدلاالمحيحوالتطور

بالمكىاضابل،ومعدرهالديناعلوالاسطورةالخرافةخعلواتي

لهذه.نألهدماانالاكأالفطرياقوحيدطرية،)المقابلةالظريةالىتيل

جيعصلأنمفاالمفروغاقريخيةالحقائقعفالىيرفمهالاألنظرية

ضماقلنايقدمانعلىيقولمواماراتدلائلمنالنظرياتهذهلدعمقدم

دائمابالفعلتيركانتالحوادثانبهيثبتالواقعمنولاالمنطقمن

.يكونانيبغيكانالذيالوجهعلىولاالاوضاعمنالفا:ماوفقعلى

لم-وشمولهادقتهاعلى-الحدثةالملومئلوطكانتواذا
الانانديانةعن-القلبايهيطهمئن-ضايخايانالاتقدمانتظع

اقخلفةالمعاعرةالمخمعاتايتحديدعنخىعجزتاضابل.الأول

مناذنمفرفا،الانانيللمخمعالاولىالمرطةتمثيلعلىواقدراقدم

وا"الوحيمذهب،)افنقيديالمذمباصحابآراءالىالاستماع

.ومصدرهالدينثاةبئان"اللاهوتيةاوالكلاية"النظرية

افه.عدمنبهموصالدينانعلىالمذهبهذاصحاب1يؤكد-

الوحيطريقعنبالتوجدودانالدينفكرةعرفقدالأولالانانوان

طوالالعالمفيضاعالذيموالمذهبهذا.،19)العقلطريقعنول!

عثرةالتاسعالقرننيحتىالتاريخءا!لعبمضوايده،الو!ىالقرون

الدياناتتسعىماوهو،الدينرجالعدالمذهـالائدهويزالولا

باقامةتارة..لاثباتهكاوالاصلاموالميحيةاليهودية"الثلاثالكبرى

المقلبغدرة:قالواقدعقلانييالاسلاممنفىاانندكرن1بفوتالا((9)

الاصتقلالفحوعلى-وممرفتهالههالىالوصولملىالافاق

شراو!خقبحاوحنمنالاخياريلفمل1نجماماالهراكوعلى
عننظر1بغضبعقلهذلكمنالهركهعما&اامامالانانومؤولية

كفاية1يدعولمولكنهم،اليهالهدىمذاوعولتجلاوابخوة.هدي
الوحيبضرورة:قالوابلالانانيةالمجتعاتلتظيمالعقليةتاهل!ردملا

يمجزقدماالىالانانوارشادالمدركاتقلكملتاكيد"ابخوةهدي"

افظر:.والاخرىالاو!حياتهلتنطيممنهبدلاممابمقلهالهراكهعن
.222-212عيانيعةعدالعقل/لنا
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باقعاساخرىوتارةابخوهبراهينوعدق،الوحيأمكانيةعلىالبراهين

ممالح.منيحققبماالدينيربطعقليشد

بعد-العقليخكنخىالايمانجقخرورةباثباتاخرىوتارة

وقد.الحقيقةهذهعدقادراكالىيوفقانمن-ذلكقبلوي!ذلك

واهيةالدينضرورةباثبات-الاولىبالدرجة-مالاولءا!لعاقم

النتيجةلهمقلمالنبوةحقيقةبدعمثمومن،إدثهعندمنكونهوفرورة

.(50)اللهعدمنالدينان:وهي

والثرالدينانكلمنعلىللىدانجرىانذيحزمابنهؤلاءمن

علاحوهيواحدةوالدينالنملفةمنالفايةان:اولافبينةفس،افلامن

وعلماءالغلفةعلماءمناحدينمذافيخلافلاانهوكدالمجتع

الدين.

ضرورةمؤكدامظقهموضافتجقميقرربطلان:ثانيااخذثم

افكفافيمكنولا،المجتععلاحتحققلابدوقلانهوالثرع.الدين

النسلفسادفيهالذيالزناوفىالخنقفناءفيهالذيالقتلعنسأكلم

.الارضوخرابوالاموالالاتعىعلىالفررفيهالذيالظلم.وعن

والنيمةوالبخلوالجبنوالكذبوالح!دالبغي:الرذائلوعن

الرذائل.وصائروالخيانة.والغق

الثروروانتحمعهيمكنلاالعالمعلاحاناخيراحزمابنوترر

لفدذلكلولالااذ،زاجرةآمرةبئريعةالادرؤهايمكنلأ.والمفاصد

والضلوالنطقالفهمفغيلةوبطك،كلهاالغلومولف!ت،كلهالعالم
كا.كالبائموعارالانسانفيالذي0

لنبوات،1/قيميةابن:مديهاادالانانيةوحاجةابخوةائاتفيفظر1(ء.).

فليةرصاثل/وس1كروب7ء107،1صتميد1والباقلاني

الرازيحاتملايافيةعلام1كتابمنمقتبى316-291عى

يوسفمحمدوالدكور011-8(صعناتوجدروللة/عدهومحمد

اليه.الثريةوحاجةالاسلام/موص
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الىتنقل1،شرعاودينالىالماسةالحاجةحزمابنائبتانوبعد

الدينباصلالم!علقةوهيالآنبحثناموضوعهي:ثالثةنظةبحث

.ومعدره

وجهين:احدمنقخلولأ،)الثرائعهذهان:يقولذلكفيوهو

العالمخالقهوالذي-وجلعز-اللهعدمنصحاحاتكونانأما

منباقفاقمرفوعةتكونانواما.الثرائعاعحابيقولكما،ومدبره

يقولكماوالرذائلالتظالمعنوكفهمبهاالناسلياصةالحكماءافاضل

على-الثانيالفرضحزآابنابطلوقدلماالوافعونالمنكرونهؤلاء

هؤلاءان:ملخمهاومحالاتتناقضمنعنهيلزملما-الخلفطريقة

له.اعللابماالاسالزمواحيثكاذبينهذاعلىيعتبرونالواضعين

العالم،علاحبهايتمفضيلةالكذبان:يقالانيهمكنذلكوعلى

عاقل.بهيقوللاماوهذا

يقولهكمامرضوعة-الرائعاي-كانتفان:يقولذلكوني

وزور،لهاعللاكنبذلكمنانناسالزمواماانتيقنافقد،هؤلاء

..مخلق

الرذائلارذلهوالذكه-الكذبصارفقدكذلكذلككانفان

الفغائلطلبمنالغرضهوالذي-العالمعلاحيتملا-الثرواعظم

وصاررذيلةوالمدقباطلاالحقصارفقدكذلكذلكوان.بهالا-

الااصلاللعالمقواملاوعارفضيلةوالكذب،وصدقاحقاالاطل

لامدخلالذيوالخلفوالمعتنعالمحالمنيكونمااعظموهذا،..بالباطل

.،51)العقلنيله

وانظر9،95(صابوالنحل1ء1لاهووالمللنجلاالفعل/حزمابن(51)

الفلأسفةمنابخوةالهكرمنعلىردودهنغهالجزءمن70-69عى

نيبمغلهاكتفاءالنبوةهدىادالانانحاجةعرمزعمعلىالموحدين

لمجتمح1علاحتمبهالانانانيةفرورةفية1ن1فغرر.جالهتظيم

الافانيتزودبهاولان.افرادهومعارةصلاحفيهماادوهدايته
هذاكل:يقولحيثوهدايةوحكمةعلممنالهراكهعنعقلهيعجزبما

منبدفلا،بالفرورةفوجبلهعليمدوناليهالاهتداء!1سبيللا

بوحيمنععلمدونهداكلاقياء-لهعاد-الههعلمهمفاكرانان

.فرورةانجياءاوفيمنبدلافاذا،النبوةعنعةوملىهعندهحققه
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الديناحلانعلىتؤكدافنيالوحي!ريةهيفهذهحالايةوعلى

الانانعلىنزلتقدالدينة!فاناي.الانسانوليىالآلهوممدره

ويىالوحيبنورالههصفقدالانانوان.هويتهثفهاولم،الأول
العقل.بنور

وقعة،الماويةالكبهوالنظريةهذهايهتتندالذيوالممدرص

لهذهالعامالاطستثكلفيهاالواردة-الأولالانسانطق-الخلق

ترجح،الخلققعةفيالنظروالمنعمالكتبهذهفيالاظروان،النظرية

حقانهاالىجوانحهوقطمئنقبهتيقنبلالنهظريةهذهعدقلديه

وحقيقة.

وتولى،العالمطقتولىقد-سبحانه-افهانتقررب!لافهذهص

بالتكريمسائرهابينمنالانسانخصوانه،كائناتهامريتولىيزالوما

الاثياءفائصوعلمه،(52)"آدمبنيكرمناولقد"كئيرةمجالاتني

.(5،"،يعممالمالانسانعلم".كل!اكا!3.،الاسماءآدموعلم"وصفاضا

الكونخالق-صبحانه-هوانه:-اولىبابمن-علمهفيماوكان

علميورثن1امرهثم.وعبادتهطاتخبالذيالههمهووانهفيهوما

عنالانانيةميراثالعقدةهذهوكانت،ففعل،لذريتهالحقيقةهذه

تشوهمابتعحيحله-سبهحانه-موالاتهتنظعولم.الأولالانان

وظيفة-المقدسةالرظيفةهذهافهقلدهمكرامرسلايديعلىعدتهمن

اخذنالوحتى،-بخالقهالانانربطواعادةوالملوكالععدةتعحيح

فاننا-المحدئينبعضذلكيودكما-رمزيةانهاعلىآدمطققصة

الاتعالبدأتاتيهيالهماءانوهيواضحةالحقيقةتلكجدنزالما

ساورهاالتيالاعليةالفكرةكانتالنقيةالتوحيدفكرةوان،بالانان

.70/الاسراء)2ء(

.31/البقرة)آء(

.ه/العلق(5()
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لهاافحيةالانانعافىالتيالمعقدةللظروفليجةوال!حريف،لتضريه

رأتاذاحتى،الاعليالمينمنالاشقاءوبينبينهوطلتجبتهحتى

الىالارسالاعادتومقتفاضاالفكرةتحديدالىالماسةإلحاجةالسماء

بعدجةافهعلىللناسيكونلئلاومنذرينمبثرلنرسلا"()دهالارض

.(57"،نذيرفيهاخلاالاامةمنوان"(56"؟الرسل

.17آعىلدين1/لهراز،(8عىلمقارن1لدين1نجلا/جصفر/د(55)

.16ء/الناء)6ء(

.15/فاطر(57)
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الثانيالض!ل

،،الميتة،)المئدثرةالقديمةالديانات

مباحث:وفيه

المصريةالديانة-؟

البابليةالديانة-،2

اليونانيةالديانة-3

الرومانيةالديانة-4

http://www.al-maktabeh.com
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اب!ولىالبعث

الممريةنةالدب

عقيدةوان،الانصان!فهضيءاقدم-!قاا!ك-الدينان

بالأمنوشمر،بهادانعقيدةأول-لنااتضحكما-كانتالتوحيد

عانىماتتيجةثوهتالنقيةالععيطهذهانالا،ظلهافيةنين!مطلاو

والحر،والاصاطيرالخرافاتعيهوصيطرتومثاغلثاكلمنالانان

واعادةعنهالتخفيفبغيةقنوعةدييةافماطاالكفةلهوعاخوالشعوذة

القلقة.المتعبةتعهالىةنين!مطلاوالأمن

بعقيدةبدايتهأنذتميزتاقي؟الممريةالديانة"الانماطهذهومن

.والحسابالبعث

وتعايمهبالدينوتسكاتعبداالقديمةالاممبهثرالممريونكان

ايويةوأعمالهم،الحياتهثاطاقهمكلفيفمالاعاملاكانالدينانحتى

اوامروفي،المحيةالارشاداتوفي،الخاصةالحاجاتفيالكتابةني..

.(؟)الحكموططانالثرطة

يعتبرالتيالمقدس!ةالكائناتبتعددالممريةالديانةتيزتكما

ولقد.الآلهةرتبةالكائناتهذهتبلغقدبل،الآلهةاخراممناحترامها

المميز،طابعهاالممرلةالديانةاعطاءفيكبيرادوراالياعيةالحياةلمبت

آلهمهامنهالكلوكانعغيرةمقاطعاتعد!منمكونةمعركاتفقد

هليربوليىوفي"رع"وطيبةفيفامون،المخلفةوعبادتها،الخاصة

عىءالقديمةالاريان-الاديانمقارنات/زمرةابومحمداليئ(1)

طهوالدكتور2(صايزانكنةفيالاديان/لهاش!1نؤادومحمد

2بالنيلوأديحضارة/القديمةت1الحفاركاريخنيمقدمة/باقر

.87،115عى
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هوروس!لأومنعىفي"فتاحاوبتاج"وهرموبول!في"آتون)،

كثيروغرهمايدوسفي،اوزيريى،،ودندرةفي"هاتورلاادفووفي

المقاطعةاوالمدينةمكانةمنمتدةالآلهةمكانةوكات.وناكما

مراتبهلتفاوتقبمامتفاوتةمراقبالآلهةكانتوهكذافيهايعبداتني

.الياسية"2،المقاطعات

وتنوصاالآلهةب!ع!دايفاتتيزالممرلةالديانةانجدوهكذا

الاضةوالكرةالتعد!هذاعلىثارالذي،اختاتون"د!عنيالااللهم

واحد.آلهعبادةالىودعاللالهة

-:و،عللأ!هة

كانتاقيالطبيعيةالقوىالىاعلهاجهةمنترجعالمعرلةوالآلهة

جعواجث،)الاقدميناليلواديصكانحياةنيصماثرذات

عفةبهقتمفمااهم،آلهةهئةعلىوعبدوهاالقوىهذهوضخموا

ولكنهاوالجيةالروجةالعفاتناحيةمنكالثرانهااي.الشبيه

والانانوالطبيعةالكونومعيرالقدرةوبيدهاالانسانمنواسمىاعلى

.،3"،عامبوجهبالخلودتتصفاضاكما

الآلهةاعلكانتالتيالطييةالقوىالباخينبعضارجعوقد

رئية:معادرثلالةالىالممرلة

"خرع"اتومرع،"ى!لااله-:الشىمنالمتم!ت،ثعوى-؟
.؟هليوبوليى"الشصمدينةمعبدفيونمتعادتهثاتوقد

اماب-ة!!اتاريخ/،لدملوجيوناروقالابقةالمعالمحر:نظر1(2)

والرقمصرحضارة/رزتانهىي-ربالدكور1و6،ص2!انئ

مصرنيوالدينلفكر1قطوربرسيدمريوجمى83عىالقدج

.2ءصالقديمة

معرحضارة/رزقانههيم1ابر:وانظر!لحهالمغدمة/باقرطه(3)

والدينلفلى1كطور/برضيدمنريوجيمى82عى..و،يقي!لقديم

،2-ء2.عىالمزانكفةفي*ديان/والهاشس3ءعىمعهـافىيمةقي
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،قاح"،جيب"الارضاله-:الارضمنالمت!دة.كفوى-3

بمدينةالخاصالخليةلأهوتبحبالخالقالالههوالابوكان

تنموالغلةانالدييةالآدابفيوردفقد4جب"كاامامنعى"

اضلاعه.على

حتىالحيواناتالممسلون!قد-:العيوانمناقصدةالقوى-3

البدايةفيقعبدلمولكنهاتعبدآلهةاتخذوهاانالىالامربهمآل

به،خاعىرمزالهلكلفكانللالهةرمزلأضاوانمأة!آل!سضا

كثىبراسولأمون"توت)"للالهتردانابيبرأسفيرمز

جل.س1بركاتاحةو

الحيوانيكونوقدالمقدسحيوانهايضافلهارمكانلكلكانولما

يعبدكانالذيفالتماح،نجبرهفيمقدسغيرهوينمامكانفيمقدط

غيرها.فيويقتلطاردكاثانطيبهلافي

رمزانهعلىيعبدوهلمالعامةبينالحيوانتقديىفكرةصتولما

الآلهة،عففيعندهمعاروبذلك،نضهاالآلهةمنانهعلىوانماللالهة

.(،)اهلرمزاولي!

واحدعلىمقمورة-الدايةفي-كانتالحيوانعبادةانولووو

فيه.تلحطلصفاتيختارنوعهآحادمن

وافقتالذيالعجلوعفكادهيرودتى،)الكبيرالمؤرخقال

امةتتطيعلا،ضابجلهذا:ابيى"الكهنةعدالعلاماتاوعافه

وفي،اسودضعره:علاماتببعضالعجلهذاويعرف،..غيرهتلدان

جل،صورةلانهوتحتنرعورةظهرهوعلى،بيفاءثلثةخوةجبهته

5مفاعف،5(ذيلهوثعر

قصة/مظهرنا!ي!و1(عىالاديانمقارنات/زهرةابو/انظر(()

6(مق*-ب1لالهةةكاريخ/الدملوجيفاروقو11عىلديانات1

كلء.82صمعرحضارة/رزفانهبراهيم1و
.ءاعى*ديانمقارنات/زمرةاىعن(5)
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منفاتقلواوعبادتالحيوانتايهفيالمص!شعمدةترتتثم

النوحعبادةالى،فيهالالهبحلوذبالبادةنوعهآحادمنجواناختصاعى

كلهالنوعتسوهكذامقدسةالقططوكلمقدسالقرفكل.كله

فيه.الآلهةبحلول

يؤمنانهالقديمالممريالفكرفيالما،وومنفانحالكلوعلى

ذلكعلىادلولي!متعددةة!آبايماضمرغمالاعظمبالالهاوبالعريد

ارواحني،آمون"الالهروحقعوذعنتتحدثالتياقكوينقواعدمن

نفوذهبعدالكونمذافيضيءكلفخلق،البحارفوقترفرتكات

بانهووصفوهالخطاعنكاآمون"الالهالمعريونترهوقد.بالارواح

يجطبولا،الزمانثعلهلا،الكمالغايةفيوهوثيءبكلعالم

الصفاتوهذهالخ..احديخلقهولموالارضال!واتوفئ،المكان

ناويبدو.الكونخلقفيالهبانفراديقغدونكانواالمعرينبانتو!

اتوحيدفكرةضياعفيرئيادورا-الزمانمرعلى-لعبواقدالكهنة

.(6)الناساذهانفيالمتع!دةالآلهةمعتقدوثبتوا

تطورتقدالمعسلونعرفهاالتي،الاعظمالاله"اقفرلدفكرةان

بدأهاالتيالتوحيدالىللدكلوةمهدتاوالاليالتوجدعقيدةالى

ةالاصملوكاعظم-م.ق1+ءعامحوالي،،فيىاينو"الفرعون

تسويدعلىجسرولم،امونالالهططانراعهانبعد،عثرةالتاص!عة

الكفةوتحزب،عيهالشعبثورةمنخوفا"قحوت"الحاميمعبود.

اصماواتدع-صا-دعوتهبدأولذا.ضدهالاخرىالاربابوصدنة

"يتي"وزونجههويقدسهوكان-الثمىترص-"اتون"رقيقا

يطع؟أتون"اصماهزوجتهمعفيهاقنزهمنيكثركانقارباوعنع
اينويخى"صدهوليوخاعةوبناتهبيهتثئةعلىالفرعونهذاوعكل

..؟اتون،عادة،..علىالر!

قراعة/وسنية61-62عى2ب\،لهةتاريخ/الدملوجي:افظر(6)
.108عىامرىالرسلات
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وكان،اخناتونلأباسم!فالذبمبما،الرابعاينوفي!!ارتقى

عادةبالغاءونادى،الاولىالفرعونيةبالوحدةفجاهرابيهمنجرأةاكثر

قرصطفالكامنةالقوىاي..وحدهكااتون،)وعبادةاقعددةالآلهة

الش.

ترىوالتيعينتراهالااتيالقوةتلكفيالراجامينوفيىفكر

بهوطال..واصادخيرمنفيهماهموالناسالعالموتولىضيءكل

وهي:الحققةالىسرعةلبهدتهبميرتهلأنيثعبلمولكه،قفكيره

وان.فيهمنوامورامورهوتيرالعالمهذاقودقدرةهناكان

اياديهاوانلهاهيئةتحديدولالخيعهايكنلامترةالقدرةهذه

الشصقرصخلفومنسمائهامنتمدوالمنالافغاوذاتالعديدة

.،7،ءيشكلالعالمفتب

غيرحتى"ايمنوفيى،،توليةعلىالادسالعاميمغىيكدولم

القديمالالهبانكارالناسوامر،اتونعبداى"اخناتون"الىاصمه

بالآلهوالايمان-وعبادتهتقديهشعبهتوارثالذي-،امون!

وخصوعاوالكفةالدينرجالانالا،الثعبكارفعاتون!دالجديد
يرضوالم-ممخولاتهموقلتممالحهمضربتالذين-امونكهنة

كابالفاءاخناتون)،علىوحكمواالحاداواعتروها،)الدكلكلوةهذهعن

ططانمنالاشقاصخثهذلكاعلانعلىجروالمولكنهم،واللعنة
يزولوانابغيغى!هموفالظلهذاانيعتقدونكانوا،اذلبلادكعرعونعوننر

كانماالتي،وعقدتاممرهوالكافرذلكاتصرغمسيبقىالذيالثيء

قوضامنتنالاوالاطلاقعلىضئافهاتفيرانالعارضةالمكوةهذهلمثل

.(8"وثبتتالنفوسفيتمكنتاقي

لديانات1قعة/مظهر:وافظر112عىامبرىالرصالة/تراعةشية(7)

210*.8عىمعرحضارة/رزقانةهيم1بر1و..2،-21عى
.(1لغديب!ول1معرفيوالدينلفكر1تطور/برستيدنريوجمى

.؟،.!206عىمعرحضارة/رزقانةوابراميمالابقالمصر(8)
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سرعاناخاتونماتانفبعدالكفةهؤلاءبهتنبامافعلاوحدث

التوحيدعقيدةعلى"الانيالاله،)اتفريدفكرةوتفبتدينهبهلحقما

.،9،اخرىكامرةالواحدالآلهلأ

والحسب:البمث

الموتبعدبالحياةالاغقادهوالمكريةالذيانةفيماواروعاعظملعل

عالحعلمنالانانبهقامماعلىالعقوبةاووبالمثوبة،فيهاوبالخلود

النمانية.الاولىجاتهفيطالحاو

رئيين:امرينعلىهذهعقيدتهمقاتوقد

العملسهلىة:اولهما

.الحياةهذهفيوالرالخيرقوىبينعيفاصراعاثاهدأتا:قالوا

علىوالفجارالفضيلةعلىوالرذيلةالخيرعلىيغرالثرنرىماوكثيىا

فيويحاسباحانهعلىالمحنفيهيكافايومهاكيكنلمفلوالابرار

الالهي.العدلاستقاممااسائتهعلىءالمي

الخيرفيالينتعراخرىوجاةآخريو!يكونانالعدالةفمناذن

.والاشرارالثرمنفيهافص!يووالاخيار

وغوه!ا:الروحوجود:وثانيهما

هما:قغايرينعنعرلنمنمكونالانانبانالممرلوناغنقد

امروكلقدافهوان،الفاءعليهكتضيءالجدوانوالروحالجمد

ونجافيومادةالجدعفةروحقفايرالىوشعورهواحاءالثرحياة
ويعلو،الموتبعدالجديفارقفالروح.قاءاوبموتتقرفلاخالمة

المجتاز"رع)،قاربفيالارواحبقيةمنغيرهمعيحتشدجثالماءالى

"رععكنئ"خلفاؤهيتطحولم،دفيدعائمانهارتاخاتونبموت(9)

ابنتهزوج"امونعنختوت"بعدهومنمرى1خناتونى1ابنةزوج
لى1للعودةتحمى1ولمضاد1لدفي1الياروجهنييقنرانى1-ثايخة1

المبلرفىوطباعونهمفياملاامونمهنةفرفخوامون1تهه
اتعرت1وهكدباموناصهواستدلالونعبادةبطلان،كوت5نل!او

الديخة.العقاثدعلىالداكيةالمصالح
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يحملالذي،لوكارون"كاعثالنرب"الىالخد!ذاسائراللماء

المغربرب،اوزوريى"مملكةوجثالابديةالىقاربهفيالاجاد

كا.رع!لمركبفيوعلتاتيالارواحالياقنتقلاتيوالخلود

الاليالعدلقاعةايفاوميه،الموتىعالممو،(اوزوريى")وعالم

زوجتهجانيوالى/اوزوري!الاكبرالقاضيويغدرهاالحابقاعةاو

(،انوبيى"ومعه(،حوري!،،ابنهيتمفوامامه،تعىواخنها:)فيلى

لم!توت"يقفالاكبرالقافيكلضمنوبمبعدةالموتىامرايهالموكول

والتيالعدلقاعةالىالقادمةالارواحاعمالصحائفيحمل،الحكمةرب

.والئاتالحناتفيها!رت

وجلى،مكانههؤلاءمنكلياخذخىالمحاكمةتبدأتكادولا

كامعات"جانبهوالىالميزانويوضعاماكنهمنيقاضياوالاربعونالاثنان

لمهالمتهمة"يمىالذيالهينةالغالوخ!فهوب!عبدة،العدلربة

.عذابها).؟(ليولىالثريرهالروحاقنظارفيتحفزاجلى

الموتبعدجةوبقاءهاالروحعودةاناليهالاشارةخدرومما

الممردين-عد-كثيرةأضياءعلىيتوفف

اليهيعتاجبماالمتوفىوتزويد،مينهةثعوسيةبامورالبثرقيام:مفا

علىوالمحاطة،والثرابوالطعاموالاثاثكالادواتماديعونمنالاجاء

وجله،عيهالمحافظةجيلفيالجهداقعىبذلواولذا،الج!مسلامة
.الموتبعدفيهالنفىلحلولعالحا

ينةعلىالموياءوبقاء،الموتىتحيطفيالتفنعلىحفزهمماوهذا

غلافها.الىالنضتعودخىاقحللوعدمالتمامكمن

تماماجساصمثبهللموتىتماثيلاقامةفيتفنراالمىعودةولضمان

مناكثروختوا،عالحغيرالجمكانانالنضفيهاتحلحتىالثه

.(؟1طيخرنيقحلعالحااحديكنلماذاحتى،الواحدلليتتمثال

والرقمعر:حفارة/رزقانههيم1ابر:وافظر125،126عىنفه(10)
مصرنجلالدين1والف!تطور/برشيدهنريوجيمى175عىالقديم

.85عىالقديمة

.96عىلمقدمة1/باتروطه17عىالاديانمقارنات/زهرةابو:انظر(11)
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ادفا:كب

الآلهةاحدانيزعمونلاضمالمص!شعندكبيرضانالكتابلهذاكان

قبورهمفيمعهمويوضع،احياءوهمبتلاوتهيغبدونولذايدهكتبهقد

.امواتوهم

لعلا،قستعملالتيالحريةال!كلماتجبععلىالكابهذايثتل

وطقوسقحيطمنلليتجبماوعلى.والادعةالملواتوعلىالامراض

.الحابمحك!ةامامالاجابةقحنالروحتلقةماوعلىدينية

*،رع"افانفياقيشانيعليالتهابان":ابوابهاحدفيجاء

ومرهو!،،اوزوريى،،لدىعليماويجعله"توم"لدىالقويحبوه

ضاراروحهقخرجالكابمذالهوفعمينوكل.الآلهةلدىالجانب

وقلسه،نهاالآلهةتدنيهعارضيقرضهاولا،الآلهةالىوتمعدالاجاءمع

خفيكابهذا.البدءفذحدثماعلىةلكابمذاويوقفهضبههالأنه

يراهلاانهسععتاذنولا:ت1رعينمالاانه،احدبهيعلملمصوهو

بل.وخيالكخواطركمنضاعبتزدلخر:ياهن!ولومن،صاكاح!

"..اقحيطبهو!واليهيدعوكمابكلقم

الآلهةمحكمةامام-نفسهاعندفاعا-الروحتقولهمماجزءوهذا

ايخه:الحعمةمادةيا)الكابفصولاحدمنمقظفوهوالآخرالعالمني

ذويمناحدااجعلولمباحداغدرولماحدااخنلماننيالحقيقةحامل

بثرقط،عمليامازجولم،الحعمةموئلفيبديئةاقمولمضكفيقرابتي

عكلمنليىمااصةرئ!باغبارياعملولم،والاذىالغروجافيت

ولاتالمالمولا،معوزاعوازولاخائفخوتفيسببااكنولم،ا!ر

واقتلعلىاحداحرضتوما،تعمااقلولم،احدااجعلم.باضبؤس

ميهالافقصلمانني،الخاعىملكيمنالاعليةثروقيقكنلم..خيانة

تاخذننولم،جبمافوقعالاعوتييكنولم،طماعااكنولبم،الحبوب

اني،متبهرااكنولمتمعااكنولمابلمانني،طبعييىالغفبصة

الرباماع!العدقعيقولوا،!ضيادن!لماني،امرأةمعزناارتكبلم

طاهرانانلأفي،العظيمالآلهامامفكايةايةضديققدمواولاالمهيمن
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فأت.مرجا،مرجا:رآهمنكللهقالمنوانياليدينطاهرالفم

.،؟2)يقأنا،فيأنا،ففي

ربهتغفبطيئةواربعينائتينمنبرائتهتذكرالروحظلوهكذا

،بالمغفرةعليهيمنكيالابمرللالهبالتوسلهذاالانكاريدفا!اوتنهي

والاربعينالاثنينالىويفرع..الابديالنيمفيبالحياةلهيمحوان

وزكهه،اقيعنالدفاعفيالروحجحتواذا..لهثفعوالكيقاعا

فيجاءكماالحكمنموصومن.يرائةحكمهاالمحكمةاعدرتاعماله

اتهامعيهولى:دن!ولا،فادولاطةولا،فرفيهيى)الكتاب

وان،بالحقوتغذىالحقمنعاضفقدالاعتراضيثيرمااعهمالهفيولا

للالهةاخلصوقد؟لالهويرالرجال!بهماوهيالعدورثرحافعاله

كانمنوالباس،عادياكانمنوالماء،خاوياكانمنالجزواعطىفحته

.(..عده!يلمنالزورقواعار،عاريا

اتالية:الملا!اتفجلالممريةللديانةالموجزبحثناضايةوفي

عداماالقدماءالممرييننفوسعلىميطرةظلتالآلهةتعددفكرةان-1

وانثاء،التمددفكرةتحجصالذفي؟أخناتونلاالفرعونحكمفترة

كاالممريونعادبعصافقط!كمهقرةنجحوقد،الواحدالاله!دة
الالهاوالأعخالالهصدةينوالمع!ودهمجميعفيولكنع،اقعدد

الاكبر.

طابعهوالذيالمطلقالتجريدالىتمللمأخناتونوحدانيةان-2

الكريم-القرآنعبنصماسماولابعدفيماالصماويةالديانات
الكوكبهذابمورةمرتطةالصورةهذهفللتبل-ضيءكشلهليى

الشمى.الساوي
.إلبلادنيالاسيةبالاحداثلاثركانتالمصرلةالديانةان-3

الانانباعمالثروطانالاخرىاحياةافيوال!عادةالخلودان-4

الاولى.الحياةفيالخيرة

لرصالات1/قراعةوصنية20-19صالاديانمغارنات/زمرةابو(12)
المقارنالدين/ليض1ابومحمودواليد129-127عىامبرى

.175عىمصرحضارة/رزقانةهيم1وابر71،72صى
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وتثبالخيرفعلبهاالمؤمنينمنتطلب،خيرةآلهةالمم!شآلهةان-5

عب.وقعاقبالثرفعلعنوالابتعادعب

قدفانهاوخرافاتاوهاممنالمعرلهةالديانةبهحفلتمماالرغمعلى-.6

عارتعظيهمةوآداب،قيمةوفغافلعاليةاخلاقيةنماذجعلىاضتملت
والحكماء-المنزلةغير-الانانيةالدياناتمنهقبستمعيهنابعدفيما

.فياضيئا

ارتكزتقدالمعرلةالديانةفيالتوحيدعدةتكونانالمخملمن-7

ياتي:لماوذلكمباشرغيراليفكرمناضنمدتاو

وا"حوروس)،باصمالمص!شعند!فالذي-ادريىان-؟

البرانيينكارعندهارومايمى)،الونان-وعد"هوروس!ل

منوأتباعههاجركافادري!!الكريمكتابهفياللهصاهوالذي"خنوخ!

حكمبمدالفراعنةاول(ماس)و1؟ينا،،عمرقيممرالىبابل
صديقاكانبل،اتوحيدالىرركلكلروكان-م.ق4500حوالي-الكهنة

عخرالتاصالفرعونالىوعلخىهذهلدكلو.نهاثربقيفهل.نيا

ببعيد.ذلكليى؟(امينوفيى)

فيمصرالىهاجرقدالخليلابراهمانايضاتا!يخياالثابتمن-2

بقيوانه،اليهاادريىهجرةوبعد،اخاتونلاصةالابقالعهد
همالذي-بفرعونهاواتملالممريبالعبخلالهااخلطمدةفيها

انهايكشفانقبل،ابراهيمزوجة)،سارةبالدةيتزوجان

فربما(الحنيفية)توجديةدعرةذوابراهيبمانومعروف-(13)زوجته

ممر.يىمذهلدعوتهاثراتركقديكون

وعاضمعينةظروفنيممرالىحملقدابراهم!يديو!ان-3
طدلانهالكريمالقرآناخبرناوقد(!يزها)ظلنيطويلةفترةفيها

يدينكانالتيالوحدانيةحولخعماجدالاالجننيرفاقهبعض

الواحدافهأمخيرمتفرقون"ربابالمجنعاحبييا)قولهنيبها

به.اختلطوامنبعضهذهبدياتتهتاثرقدفلعله.،؟،،(القهار

.13،،19،70،012،129عىالانياءابو/العقاد:انظر(12)

.39/سفيو(41)
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بم-باهلهاواتمالهمآميااقطارمنلكثيرالمعريناخلالان-4

النبيين!ثارمنفيهاماعلىاطلعهمقد-البلادثؤونوادارةالفتح

والصطةضيئاالممريةالنفىمنالآثارهذهنالتنربمائدوعقاشرائعمن

معر.الىمنهمالعائدينمع
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الثانيالبعث

البابليةنةالدب

التيالاقوامكافةمعتقداتعنانحديثبابلديانةنيالبحثيتناول

السومريين،عقائد:المععداتتلكومن.قديماوبابلالمراقصكنت

الاهيماالبابيةالديانةانحيث،والآفوريينوالكلدانيين،؟الاكديين

كانتوجث(15)الرافدينوادىصامىقبلمنمقتبسةسومريةديانة

تفكرولاوتخرمهاالديانةالاخرىترثالبابليةالدولمندولةتدلتكلما

نصوصالكلدانورثفقدوتطورهااليهاتفيفربمابل،الغاضافي

!.(16"اهيفتوسعواانبعدبهاوعملواوالاكديةالومريةالديانة

للت!ثيراتخاضعا-ممرفيكانكماالقديمالراقفيالدينكان

والالتزاماتالتعليماتمنعاليةدرجةيثلوكانالاولىبالدرجةابمية

الأولالمكان-الممرينعندلهكانكما-الراقيينعندلهوكانالاضقية

.والخاعة)71(العامةجاضمفي

قدصية،ايةبابلنيللحيواناتقكنلمالممرلهةالديانةعكىوعلى

البابية.الديانةفيجدابطئانموانماالاخرىبالحياةالاعتقادفانوكذلك

مقاطعةلكلكاناذ،الممرلةالديانةكبدايةالبابليةالديانةبداتوقد

قلكممنمقاطعةكلفيخاصاممآلهولكل،قحرصاآلهةالمقاطعاتمن

،18،،جيرصونين"يىالاعلىالالهكاننكثىمدينةففي،المقاطعات

وليد.د،كرجمة/22صالابلبنعندلديانة1/بوتىوجان:انظر(1)ء

.،2عىلديانات1تعة/مظهرولجمانالجادر

348"ه21،09اهـ*09"هأ،أح"،آهـا39.!!2،ـه"(50)ث!:افظر(16)

القديم-العراقتاريخ-لحضارات1تاريخفيمقدمة/بانرطه:انظر(17)
.223عى

فثر\عنصرمنأكئرمئتكونجوانهيهةعلىيعورا!لههذا!لهان(18)
علىويقبضاووس1رلهبم!نرهيئةعلىوكدلكالومريالمصرنجلا

الىفهوانتهقل،،!لهةتعويرنيالاسلوبهذاصتمر1وقدحيواننن

لملذلكلعور1هلىهفية!؟1حلوليمتقدوالمومنماببلىالعصر
بالمعريين.انتهىكمالرموق1والصورتلكعادةلى1لحال1بهميخة
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نيبوروفي(انكي-او-ايا)يدعىالالهاريدوكانمدينةوفي

.(ص)اوروفي(بعل-او-انليل)

تبعا-المع!شعندالآلهةكمكافة-متفاوتةالآلهةمكانةوكانت

الاخرىعلىالمقاطعاتبعضليطرةوظراالياميةالمقاطعاتلتفاوت

اثعاطعةالهمكانةارتمعتفقدبينهادوماتنشبكانتالتيالحروبتجة

بعدالمغلوبةللمقاطعاتآلهةالمحليينالآلهةمنكثيرواعح،،لمنتمرة

واأدوم)وهمآلهةثلاتةقبلمنيحكمالقديمالعراقاعبحثم،ذلك

رأانكي)ووالارضالهواء!له(بعلاوانيل)والماءاله(انو

عداالآ!ةمنكبيرةمجموعةهناكوكانتوالمجطات)9"البكاراله(ايا

.الكونفياخرىاختعاعاتلهاهؤلاء

حتىوضكلواالارضطينةمنطقوااضميعتقدونالناسوكان

الناساعتبرولذلكوطاعتهملعبادضمالاطقواماواضمالآلهةيثبهوا

بامرين:الآلهةتلكمخاهملزمنن،نفهم

.،20"هلا!مرابينولعديمعادته:وثانيهما.ءالالهخية:احدصا

الوقتفيولكنهمالآلهةنجنعهم!تتيزالبابيةالديانةانجدوهكذا

كانوااضمايالاخرىعلىويففلوضاالآلهةبعضيفردونكانواغعه

الهتضيمىهووالتفريد.التوجدبمبدألاالتفريدبفكرةيؤمنون

.الاخرىالآلهةتركدونوالعبادةباقعظيم!لهةجملة،و

بالطاعةوحدةوقعدهواحدبالهالاغقادفهو:التوحيدواما

.والبادة

:اه!عاو!هةء،ولا

المصسلة-كالآلهة-اعلهاجهةمنترجعالقديمالمراقفيوالآ!ة

كانالتيالطبيعيةالظواهراهمالراقيونبخ!هلاجث.الطيعةقوىآلى

الظواهرعفةوبقيتآلهةجئةعلى:ضخصوهاحياتهمفيقوياثرلها

2؟7صىالمقدمة/باقروطه(.عىالدياناتقصة/مظهر:انظر(19،

وميى201عىالقديموانرقمعرحفارة/بكرابووعدانعم

.2ءاعىالقديمبابلوتاريخالتاريخقبلماعصور/الحلو

.303و6ء225،2و؟صاالابقةالمعالر:انظر(20،
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ثاضبماعنوابتعدتتطورتانبعدوحتى،العراق!لهةفيبارزةالطيعية

الاولى.

الراقيةالآلهةاعلكانتاتيالطيعيةالقوىالباحثرنارجعوقد

:ممادرثلألةالى

رأسعلىعامبوجهال!ماءكانت)الساءمنالمتمدةالقوى-1

-الكونتؤلفان-عدهم-والارضءا!لافالطبييةالظواهر

الالهفكان(كي.آن)بالومربةافكوناصذلكالىيثيركما

ال!لطةاعلويفلالبابيةالآلهةس1رعلىللماءالمثل(آنو)

.،2؟)الكونفي

الالهالقوىهذهيمثلوكانوالهواءالجومناقمدةالقوى-2

فيالدرجةنو(3الالهبعدي!تيولذا.المنفذةالقوةيمئلوهو(انيل)

السلطة.ممدريمثل!قاكما-الاخيرلأنوالمكانة

تعددة.آلهة!ةشخصتوقدالارضمنالمتعدبمالقوى-3

فكان،الماءممدرفانهاوالانباتالخمبممدراضاعداوالارض)

وقد،الههئةعلىجمتالتيالطبيعةقوىمنمهماعنمراالماء

وقوةوالدهاءبالحكمةووعف(الارضسيداى)"انكىلأ!د

الارواءفؤوذيمارسمنبهاشعراقيالماءصفاتمنهيمما،الخلق

.(22"(ايقدماءالعراقسكانمثل

-:مههابرز

في-الآلهةقوائمفيالمعبوداتبننالعدارةمركزيحتلوكان:آنو-1

فيومقره،الآلهةوملك..الآلهةبابيوصفوقدالقديمال!راق

الواقائحا.جميعفيالالههذاعبدوقدقبتهاأعلىفيوصثهالماء

واورنفرمدينةاهعهامعابدهفيهاضيدتمدنلعبادتهوخعمت

(عثتار)الثهيرةالآلهةالاخيرةالمدينةفيمعهوعد..والوركاء

.-----."س،ابنتهدعوهاالتي---

التاريخنجلماععور/الحلوعيي:وانظر115عىلمقدمة1/باقرطه(21)

.105صاللى/والعقاد.152عى

المصر.ففى(22)
.،،صلدتانات1قعة/ومظهر2،7صالابقالمعصر:انظر(22).
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كبيروعاربهمااتعلقةوالظواهروالجوالهواءآلهوكان:انيل-3

ومعنىايفاالآلهةبابيولف،والبابليينالومريينعندالآلهة

الارضبيدولقب(الهواءالرب)أو(الهواءاليد):اصه

العصاةفيهايحبىمقدصةشبكةولهالرجميعيحكموكان

وققديهعادتهموضعنمرومدينةالقدرالواحبيدهوكانتوالمذنجين

وكانالومريةالمدنبينمكانارفععلىذلكبببحازتوقد
ابنايخبروكان(ا!عوىانيلثوير)اجانايمىا!عراله(ص)

.(2،)ابيهمناثبكةاخذيتاوبله

التيللالهةالرئىالثالوثافرادثاكوهو:(انكي)أو(\يا)-3

..الارضالارضمنانواعثلائةاتمييزبينيمكنوكانالعالماقتسمت

(نرجال)يحكمجثالفلىوالارض(انليل)يحكمحيثالعليا

،المقدسالماءسيد(أنكي)أو(أيا)مملكةجثالومطىوالارض

والفونوالمناعةالكتابةالثرعلمالذيوالمرفةالحكمةالهوهو

ثكلالذيفهويدهعلىالثرفئعمليةتتوقدالعمرانواصول

الالهبهاستنجدعندماالحياةنمةفيوتمخالطينمنالانان

.الأولالانانطقعميةفي(مردوخ)

الراقانحاءجميعفيكذلكوقدساريدومدينةعادتهمكانوكان

.والوركاء"52(ولارسهاورمدينةنيوبالاخعى

ثمبابللمدينةخاصاالهاامرهبدايةفيكان:المريخاومردوخ-4
عاصمةواصبحتحمورابيزمنفيالمدينةهذهمكانةعظمتلما

جميعنيمقدساوعارمردوخالالهارلعشأنالبابيةا/لأمبراطورية

.اللاد

وهووالصالعمالهفىورثأيااوأنكيللالهالكرالابنوهو)

فهوآذانواربععوناربعولمردوخ،للالهةوالتعاويذالرقىيتلوالذي

يديرانطريقهاعناستطاعالتيالقوةمنهمتلمالآلهةبننالعقلاء،عقل

.((،2،8عىلابقين1المعدرين(24)

.(2،5(9عىاللأبقىالمعهمرين(2"ه
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وكلمته.جيعاالآلهةعفاتفيهتركزتوقدوالارضالماءثؤون

.،+"(تمحوهماوالخلققخلق

)تار(وسموه)سنن(والبابلينالوم!شعداصهكانةا!عرالاله-5

القمرالالهالجنوبصبوسمىالماءرجلومعناه(ننا)أوايفا

(يرخ)و(ورخ)الامهرونوعد(شهر)الآراميينوعند(ود)

فيهالهوفيدالازماناقدممنذ(اور)بمدينةالقرالآلهوخص

..باقية(الزقورة)فيهاالمدرجالمرحبقايالاتزالضهيرمعبد

اورفيمعبدهفيمعهوعبدت(تجال)هيزوجةلهوخصصوا

..(صان)فيمعبدلهؤضيدصوريةجهاتالىالقمرعبادةواقتقلت

الآرايونالدووقدصهالفينقيينالىحرانمنعادتهواتثرت

.،27)الربوالبدو

يا(اوتو)الومريونسماهوقد:(ضش)الثمسالاله-6

وسماهـ(النير)اي(يار)كذلكودعوه!والورالضوء)

آدميةبهئةيمثلونهوكانوا(ضض)اي(الشمى)السايمون

غالبا--ايفاومثوه."28"حمورابيملةاعلىفيعوركما

الاضعة.حزممنهاتنبثطوطاربعةذاتبدائرة

ضو،..والارضالماواتضوء..العالمبفوءيعفونهوكانوا

الموتى.ويحيالحياةب!ووالنهاراليليولدالذي..الآلهة

ومووالثرائعوالحقالعدلالهفهوالظلماتبضوئهينيرولأنه)

وسي!الانيالقاضيوهو.المقدسةشرلعتهحمورابيعلىاملىالذي

والوافة.الكهانة

20(عىالانجاءابو/لعقاد1:وانظر،6عيالدياناتقعة/مظهر(26)

.061صىواثه

2.!صالانجياءابو/العقاد:وانظر250:251عيالمقدمة،باقرطه(27)

.\2ء،151عىالغدبموكاريخبابلالتاريخقبلماععورالحلووعى

الدياناتقعة/مظهرنوسليطاء2عىاجالمقدمة/باقرطهافظر(28)
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(سبار)و(لارسه)مديتنيفيخاصبوجهالثسىالالهوعبد

،(آي)زوجتهمعهوعبدتالمعابدبعضلهوشيدواالآضوريونوقدمه

.للاله،92(ابنتننوعدوصا(الى)و(العدل)البابليونجموقد

الصاحنيذكروهي(سين)ا!عرالالهنجاتاحدى:عثار-7
الحبترعىالماءفيواثثى..والمذابحالحروبعلىثرت

وقد.والاغواءاللذةوراءتمىهلوكربةفي..والثهوة

واالاشعةمنثمايةمنهتخرجبنجماليهاورمزوابالزهرةمثوها

.،30"دائرةداخلعرشة

اتثرت)والرافدينواديديانةفيبارزامكاناعثاراخلت

عادتها.واخذالعالممناخرىوانحاءالادنىالرقانحاءجميعالىعبادتها

(فينوس)باصالرومانوعبدما(افروديت)باسموسموهاالافييق

صيدصذلكومعنى(انيني)أو(اينانا)باصالسومريونم!اهاوقد

و!فت(عار)باسمالايونوالآضوريونا!ديونودعاهاالساء

يمطولاالاخرىالايةالاقوامعد(وعثترويتعتاروت)باسم
.(3؟)(الجنربفيالعربوعبدها،صريةجاتني

الأول!المكانعدهمواخلللاشوريينالقوميالآلهوهو:!ثور-8

الآضوريونهعبدماالتيالبابلية-الومريةالآلهةقاثمةبينمن

ولكنهآشورلمدينةمحلياالهاامرهبدأنيآضرركانوقد.ايفا

اختماعاتاغتعبحتىبلادهمعفموازاد.ثممديتهمعيكبراخذ

واله(آنو)الالهمنبدلاالآلهةابافاعبح..الآلهةمنغيره

جميعا.للالهةخالقاعارانهبل..(انيل)الالهمنبدلاالارض

الكونشؤونفيورئيامهمادورالهبانالآضوريوناغنقدوقد

الآ!ثوريةالمدنمنيخرهاوفيآشورفيالفخمةالمعابدلهوشيدواوالخلق

والجناحانوسمقوسوبيده،بجناحينيطيرباناناليهورمزوا.المه!ة

.252عى1بلمقدمة1/باترطه(29)

.(6عىالدياناتقعة/مظهر:انظر(30)

لتاريخ1قبلماععور/الحلووعيى252عىابالمقدمة/باترطه(31)

.1(6صالقديمبابلولهارف!
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الرمزهذاالاخينيونالضساخذوقد.الثصقرصمنقبعئان

.،+)(اهورامزدا)لالهم

الديانة!لهةقائعةفيكثرغيرهمانمعالآلهةمنالقدربهذافكتفي

وهو.الموقىارواحمقرحيثالاشلالعالماله(نرجال):.فمالبابية

الارضملكة(ايرفيهجال)زوجتهمهامهفيوياعدهوالدمارالوباءاله

والعفاريت.الثياطينمنعددمعاليغيرةالآل!ةمنومجموعةالذلى

ومنهموالمعانوالرعدالامطارضاولاوالمناخالجواله(ادد):ومنهم

الآلهةوسكرتيروالحكمةالمرفةالهوكان(مردوخ)الالهابن(نبو)

المقدسة.مجال!هاني

!خر:والعالمالموت-ئانيا

الاحياءوجيعالبثرعلىونرفهالموتخيةفيالبابيونيثكلم

بدءفييعرفوهالموالناروالجنةالموتبعدالبعثفكرةانيبدوولكن

بالعلاةالقيامفيففكرتهم:ذلكوعلى)القدماءالمعرينخلافعلىامرهم

النعمفيطمعابلالخالدةالحياةعلىللحصولتكنلمالقرابينوققديم

.(الدنياالحياةفيالملموسةالمادية

اشنحقفقدعالحايلدامماالانانان:هيذلكفيوعقيدضم

قصد-اوبدونبقعد-اذنباذااما.بالعادةمتعتعاوعاضافهرضى

عالمفيويتردىالثرمخلوقاتقتنقفهعنهيخلىحايمهالالهفان

.("الرذيلة

الوجودمنجديدطورالىوتتقلالجمعنالروحتنفملوبالموت

العالموهوالارواحعالمالىالقبرفيالجموضعبعدتخدراذ

جنةولارجعةولاقيامةلاحيثالابدالىهناكوقعيى(3"السفلي
.نارولا

وعبدالمنمم(7صالدياناتقعة/ومظهر2ه!عىالمقدمة/باقر:انظر(32)

.3،2صالقديملرق1ومعرحضارة/بكرابو

معرحضارة/بكرابووعدافعم(اعىالدياناتقعة/مظهر(آ2)

.107صاول/لعقاد1وآ.2صالقديملرق1و

اصاريحرصاصمةيجطهامدبنةبثكلتخيلوهوقدمخيفعالموهو(3()
اتيالارض)و(كيجال)منهامختلفةءباسطوسوهالياطنمردة

لححهـ

-!ب.-
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داالروحعودةحولالمعريةالمعتقداتبعضبابلالىاتقلتثم
علىيدلعذاباومي!عنمنعيهيزتبوماوالحسابالقبرنيالجم
الخاصةواللوازمالاثاثمنتبررهمفيخدومام!دلالدفنطرق:ذلك

نا)جلجاشملحمةمنعثراثانياللوحفيوردماجماولابالمب

العالمهذافييعئى..الصالحةوالأثرالحناتطفوامسالموتىبمض

."3"هوالطعامالماءينححيثالراحةبعضفيهعا(الفليال!الم)

و،لشملألر:اليبالهات-ثائثا

وطاغنهالعبادضاالبثرخلقتانماالآلهةاناعتقدواالبابلننان!فنا

وطيمهالههيخىمنوانلهاالقرابينوتقديموناصكهامعابدهاواقامة

منوان،مرضياراضيادنياهفييعيثىفانهلهالقرابينتقريبويلتزم

.ضديداعقاباالديافييعاقبفانهالآلهةصفيويقمريعصي

علىوحرحواللالهةالمعابدباقامةالقدماءالمراقيوناهتمولذلك

نافيواملاجهةمنوعبادتهابخثيقااقهزامالهاالقرابينوققديمارضائها

مئلاوضحولعلاخرىجهةمنالدنياالحياةنيوالرخاءالعادةنشحهم

الذكهأنا-هف!نما)معابارممعندماللالهةآضورالملكقالهمالذلك

)والثعائر(قلبوصورطويلةاياماتمتدجاة-العظيمةمعبوداقيأخى

ومنها،الدينيةوالاعادوالقرابينالملواتمنها:متنوعةكثيىةالدينية

الانساناعمالوتنيجةالمتقبلعلىوالرقوفالانانطالعلمعرفةيتخذما

.(والكهانةالرافة)اصعليهطلقماوهو

،يرش)هيقاسيةشدبدةالهةالمدينةهدهوتحكم،(منلأرجمةلا
منمجموعةحكمهافيوياعدها(الاضللعالم1ملكة)اي(يمجال
الموتى.تجلوامتابلياطن1وة!،ا

والرقممرحضارة/بكربو1وعدالمنمم2آآعىلمقدمة1/باقرطه(35)
كانو\الومريناننقرضن1حقناوعن!يقولحيث302عىلغديم1

شتىع1بانومقابرممثزوبد:ذلكعلىورليناالاخرىبالحياةيؤمنون
ومنهملموت1دنيافيباتععالهااعتقدواانهمبدلاوالادواتالطعاممن
التسةالاطياتتكنهمظلم"لمالما!خرةالدارصودواالوقتنفىفي

من276صوانظربيفمتييزنىعنشانهمكاناياالموتىاليهويهوى

نفه.المعدرمن

http://www.al-maktabeh.com-؟بم7-



الثاثالبعث

اليونانيةالديانة

وهي:تهلاحقةادوارباربعةايرنايةالديانةمرت

لانذلك-كربجفلهرةالىنبة-الكرتيةالديانةدور:الأول

بننالكبيرةللتلائيراتظراامرهمبدأفيالديانة!ذهتدينواقد،ليونانيين

فقد،!ردهاكافة!و+ئيةديانةومي.وايونايةالكريتيةالحفارتنن

والطيوركالحيةونجاتدا!جوجوانمنالطيعةمظاهرالكريتيونعد

الحربطلاصمالعباداتمذهومزجواالرأسينذيسوالف!والثور
.والعوذة

الربة)كريتمنمكانكلفيعادتهاشاصتاقيالاربابومن

والحيواناتالمرتفعةالمحلاتربة(الامالالهة)والحارتالمزلربة(الحية

عدكما.والحمامةبالحيةاليهايرمزونوكانوا،والطورالوحثية

منربةعلياتضرتالتيالمقدصةواينابيعالاضجار،لكريتيون

الاخرىالحياةمنبنوعاعتقدواقدالكريتيينانويبدو.(+)الربات

.وادواتحاجياتمنقبورهمفيوجدمابدلالة

ذميةتبلورتالكرييةللديانةالطبيعيةالتطوراتخلالمن:الثاني

حيث،ميةومنماميمقواعدضمنعقائدهجمعوبدأالونانيالعب

العامةالعفاتبعضفوضع-الالاذةعاحب-هوميروسالثا!جاء

كتابهفي(زووس)للالهالميزاتبعضفاعطىعادانهالا،اليونانيةللالهة

والعمالالفلاحينشاص(أزيودو1هيود)جاءثم.،38"(الاودية)

والماثوراتالاساطيرمنمجموعةويحوي(الآلهةاعل)كابهفتهب

)زووس(اليونايةالآلهةآخرولادةعلىظاهرتركيزالكتابوفيالقديمة

الاله/الاحمدسيدولميوالدكور109ص،دنه/العقاد:انظر(37)

القديمةالديانات-الاديانمتارنة/زهرةوابو11-9عىزووس
.102عى

78ـه"87،.ـهاهـ*18اه"8.ح!82هـا38.هـ!2،ـه80(3ول

-،7-
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هوميروسفانهذاوعلى.للكونالاعظمالالهليمبحوالدهقلالذي

اصاءهمواعطوهمليونانيننالارباباجالصنعوا)الذينهموهيرد

.(+)(اضكالهمورسسواوظالعومهنعويزوا

الىنه-الاولمهالارباباوالآلها.دور..الدورهذاسيوقد

(الاربابرأساوالالخمالاله)زووسالآلهاستقرجث-الاولمبجبال

الهنديةالدياكةفيالمعروف(ديوس)الالهتعهوهوالعالمنهيحكم

:كثيرةفيالاخرىالاربابواما.القديمةالآرية

ومي-فينوساوافروديتالربةومثلها-(ارتميى)الربةمنها

الممرلة-(ايفص)وهي(ديتر)الربةومنهاالابلية(عتار)الربة

تثابتكيرةاربابمنواحدةوهي(هيرودض)-المؤرخقالكما
الممرين.قدماءبينوعادتهاقيو!الابلادفيعادضا

السيدبمعنىالبرية(ادوناي)منوهو(ادونيى)الربومنها

-!ي!-زوا)اصيمنمركباصوهو(سرابي!)الربونهاالالهاو

.(".،(المع!شالمعبودينوايى

فقد-بابلكلالهة-اليوناناربابعلىطايخةاتثيهعفةوكات

والفكروالاعضاءكالعورةوالماديةالروجةالبثرعفاتبكلوعفوها

وتحب،وتلهووتلعب،وتضبتلأل-الارباباي-فهيوالعاطفة

وتغزووتحاربوتتغوتحقدوتحدوقبغضوقحزنوتفرحوتكر.

انهوفيخالدةانهافيالبئرعنقختلفاضاالاالخ..وتنهزموتتعر

كشابايالدورهذانيايونانيننلدىيكنولم.("؟)خارقةاعمالها
واقوال.والعادةالرفالىيحتكمونكانواوانماثابتةدييةشرائعاومقدس

والفلاسفة.الحكماء

المردنمنموطتمع-اليونانالىدطتالدورهذاني:الثاك

حدالىضيهةوالخلاعىوالعقابالحابحولجديدةافكار-نبالاط

ه!ودولهى.للمؤرخوالنعى12عيزووسالاله/الاحمدصيدسامى(39)

اترن.الدين/لفيض1ابوعحمودلد1و091عى"ا/العقاد((0)
.125عى

)،3عىالقدبمةالديانات/زمرةبو1والابقةلمعالهر1:انظر((،)

.32عىايزان!لهفةفيالاديان/واللأش
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مماالمرضىوضغاءالانانجممنافيطنلطردتخذماونها

الدييةوالطقوسالعباداتانواعنقممانوبوسعنا.الحرتحتيدخل

عنفين:الى

اطهامنالانانطقالتيالغايةلتحقيقالفردبهيقومعامصنف

الآلهة.عبادةوهي

خطرودرءالامراضكازالةحاجةأوامللتحقيقالبثربهيقوموصنف

.والارواح،+،،لنياطين

ومتنوعة:كثيرةالعباداتوانواع

وعلاةكالدعاءالمعبدكهنةوساطةبدونبنفهالفردبهيقوممامنها

منذلكتبعوماالقرابننكذبحالكفةبهيقومماومنهاوالاصتضفار،قوبة

المقدسة.الوائلوصكبالبخوروصقوعلاة،عمال

المختلفةالمدنفيققامكاتاقيالدييةوالمهرجاناتالاعيادومنها

المدينة.آلهتمجدة!فكلرأسفي!ايحتفلالتيالنولةالاعيادصفا

التاية:الملاطاتنسجلالابليةللديانةبحثناضايةوفي

وانما(الواحدالاله)التوجدعيدةتعرتلمالابليةالديانةان-،

اقضحضد(الاعخالاله)الثريدبمبدأعصورهاجميعفيتميزت

الومرشعندجميعاالآ!ةابابلالاعمالالهكان(نو3)انلا

حينوظائفهمنهواغمبمحلهحلقدمردوخوان.والاكد!

وظائفهماواغتصبعليهماعلاقد(آشور)وان.الابلننثانعلا

)،ضوريين.اليادةلت2جنن

الديانةفيواضحةقكنلموالناروالجنةوالحابالبعثعقيدةان-3

اضاالمرجحومنبدءذىبادىءعقولهمفيقتقرلمواضاالبابية

مئوشه.مث!وههبمورةولكنالمصرلةالديانةمناليهمال!قلت

المص!ش-عندلهكانكما-الاقدمينالعراقيننعندللدينكان-3

عندهميدورمف!ومهوكانوالخاصةالعامةجات!مفيالأولامان

.256صىالمقدمة/باترطه(36)
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واكوائناوكائنبوجودالاعتقاد:اوله!ااساسيننركنننعلى

الطيعة.فوققوى

لم"علاقاتتكونانعليهم.الواصمنبلللبثريمكن:ثانيهما

.والقوىالكوافنبتلك

الانريقعدفقدالاخرىالدياناتفيتاثيرنوعالبابيةللديانةكان-4

كما(فينوس)باصالرومانوعبدها(افروديت)باص(عتار)

(رو!ثآ)الالهرمزالفرسوامعار.الجزيرةثبهكلبا!بع

ر!االالهالاوائلوالعربالفينيقيونوعبد(اهررامزدا)لآل!م

.صيناءاسماخذومنه(سين)

علىالتشبيهعفةطغيانالبابيةالديانةنيالبارزةالخعائصمن-ء

الروجةالبثربمفاتآلمقمالقدماءالمراقيونوعففقدالآلهة

.تتزوجوباضاوالعاطفةى1والروالفكروالافاهكالعوروالمادية

البثرا!لضيدهااتيالمعابدوتكنوتثربوقكلوقنجبوقعئق

.المعجزةوالطاقاتبالخلودتتعهاعدافيهـاكالبثرعمومافي

كذلد.بعضهاكانوانما،خيرةآلهةكلهاالبابليةالآلهةتكنلم-6

ثرلرواخرىخيرتارةفهومملبوبمضهامدمرثرروبعفها

نيوالدمارللحربذسكاتفقد(عشتار)لذلكمثلواوضح

اليل.نياللنةوراءوتركضالنهار

-!-http://www.al-maktabeh.com



الفكرتطريرعلىالافكارهذهعملتوقدبعديخماالميجةبالافكارما

الىنبة"42"-الاورفيةتعيهماتتحت-الونانيالانانفصارآلديني

حابا.لهويحسبالموتيخاف(اورفيوس)

القرةوتتيزبالرهانتكونمااضبهطبقةظهورذلكئنيجةوكانت

وراءركفاالامرارالىوالاستنادالاليالدينيالغكربغموضالاورفية

موالمبشرينهؤلاءانيوكانالآخراليومعقابمنالخلاصفكرة

الواحدالالهة!فالافييقالىنقلمناول)وهو.(،3)(اكينوفون)

ابناءثالعلىربابا1يبدونانمقومهعلىينعيوكانالاضياءعنالمنزه

الائيوبيوانحعانعورةفيلتفلهالهالوعدالحمانان:ويقول،لفناء

هذهمنارفعالحقالالهوانالأهاباصدانه:لقالالفاقشللو

البثربة..المفاتهذهمنضيءعلىيكونولاوالتجيمات،قشبيهات

ينظر،محغىفكروانهوالاضكالالعورعنالمزهالاحدالواحدهويل

احكاموتعسلفالامورتقويمفي،كلهل!بو،كلهويفكركلهويمعكله

علىالقائمالتكويندور..الدورهذايمىانويمكن.(،،"(،لقضاء

الآصيولة-الدياناتكانالمؤعراتهذه25وا.ظرجيةمؤثرات
،لممرلة.

،كدو

(2))

(3))

()،)

الذينالفلا!ةبرزفيهلأناليونانيةالديانةادواراهموهو:الرابع

.الحياةهذهفيلتحقيقهيمىانعيهكهدفالانانمعادةعلى

عاضانهوقيل1!وريةشخصيةولعلهمجهولةشخعية،اورفيوس
اربابفيهاخلدالتىاشمدهفيذكرلهيردلمانهالاهومرروسقي

نظاموالاورفية.ميوركتابفيذكرلهيردلملكوكلىايونان
تابعيي1(اوريخكوي؟انضهملمنتظمون1سوقدالرهبنةلثه

(زاكريوسيونييوس1د)الالهوعبدواورفيوس1وارفاداتنعانح

علىئرفاكريوس1زدايونيوسوصارالمبادةمدهالدولةوشجعت

.مقاباوب1ثومنلتحقعاومنحهاالديخاهلىهفيالنفوسقطه!

.19-18صىزووس*له/الاحمدساس:نظر1

دراصات/لجدي1انعام:انظر/م.ق060/فحوالعفرىسا2فيولد
.36عىالعربيةاليونانيةلظفة1نجلا

وانمام29،20صىيونانيونفلاسفة/باسننل2جمفرلدكتور1:انظر

.18صىوالعربيةايونايةالفلفةفيسات1لهر/الجندي

-"-
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كانالذي،الونافيالتراثتمويرفيابدكلواالذينوالثراءالادباهوبرز

بانالقولويمكن.الومالىالعالميالتراثمظمعلىكبيرتلائيرله
هذافيالاوقتبلورتبرزلمولكنهاالأولالدورمنذت1بدقدالفلسفة

.،لدور

ظواهرتحليلالىالمتندةالطبيعيةالماديةالفلسفةظ!رتوفيه

وجودلعدمطرا،الآليالخلقالىاللجوءدونالالمونشوء.،لكون

)انكسندريى(نراحتفكيرهممنتحدضرائعصماويةاو-عندهم-الاه

الكونحرادثجيعينب-الدهريةالفلفةوافعم.قء4ء-610

بعوالمويقولوالمكانالزمانمنحدغيرالىالوجودويمدالدهر،لى

نهاية.لاماالىيتكررعاموبدورتحصىلا

تحتوافتراقهاالماديةالعناصرانجناعفهوعندهالتكرينواما

.،"5،فاعلةعلةاوجبلهايكوناندونوالدورانالحركةتألير

قالفقدالواحدالالهفكرطيان..الدورهذابهيمتازماواهم

=زووس)هيالعلةوهذه،مدبرةفاعلةبعلةمعلولالمالمانافادطون

جبانه:و!راوقال.يحرك!ا"6،،منالىبحاجةالمادةان:وقال(،فه

،لعلةوهذه.تحركةغيرثابتةاولىفاعلةعلةالعالملحركةيكونان

وكلجميعاالكائاتفيالأولالجوهروهي،آخرولألهااوللاعرمدية

والااجزاءاوابعاضالعلةلهذهيكونانجوزولا(زووس-اثه)

المادةلانالما!ةعنمجردةوهي،يترفي!اظرجهامنضيءالى،فتقرت

..يحركها"7،،منالىبحاجة

وافع!م.آ،29عييونانيونفلامفة/ياسننل2جمفرالدكنور:افظر(45)

.18عىوالمريةايونايخةالغلغةنجلالهراسات،لجندي1

للعالمالخالقوبانهاثهبوجودلقانلين1الفلاسفةاوانلمنافلاطونيصتبهر((6)

حيثلنظام1برهاناهمهابراهنبعدةذلكعلىوبرمنلامرهوالمدبر

فتيجة1مديكونانابدايمكنولاوالنظامالجمالفيآيةالعالمان:قال

كلوربالخ!توخىكاملعاقلصنعمو(بلمعادفة)اثفاقيةعلل
(.،39صالايمانتصة/الجرنديمانظر.وحكمةتعدعنشيء

.،هصوالمريةاليونانيةالظغةنج!سات1لهر/الخديوانعام

المنطقعلموافعوهولاقدمن1لهة31الفلاسفةاعظم،رسطويعتبر((7)
ليونانية1الفلفةنيصات1لو/الخديانعامةانظرلاول1بالمعلمبلقبفى

.78صالفلغةقصة/ديورانتوول.32عىوالعربية
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ايونانيةالافكارجعلنيمهمادوراايونانيةالفلفةلعبتوهكذا

اخكاكهابعداذ.الجةالمالمافكارمعوالتفاعلالتمازجمنلهمكنمرنة

والفلسفاتوالدياناتالفلمهمدرووآلاصكنهدريةوبالذاتالممسلةبالديانة

.("8)(نوليف)الفيلسوفبزعامةالحديثةاليونانيةالمدرتظهرتالآصيولهة

جدد!افلوطين)بعدهمنوجاءافلاطونلآراءكبيرافرحاوضعالذي

الحديثة.بالافلوطوفيةهذاافلوطينمذبف!و(فيلون)مذهب

هي:العالموطقالوجودنظريةفيالحديثةالافلوطونيةرايوخلاعة

بنفهوجدقديكونانيمكنفلااتغرردائمالظواهركيرالعالمهذاان

أزلياحدواحدوهو.اثههوالخالقوهذابدعخالقمنلهلابددل!

فقطعااتثبهكانولما.الروحوفوقالمادةفوقوهوبنفهقائمابدي

ولامادةليىفهو(سلبية)بمفاتالاوعفهيمكنفلاالاشاءوبننبينه

ولامكانفياوزمانفيموجودانهيقالولاساكناوتحركبانهيوعف

مخلوقاتهمنبثيءلهتثهالافافةهذهلانعفةاليهقفاتانيمكن

عننفهمولناشيءالىيققرولاوكاملضا!لاوهو.لهوتحديد

كنههتدركولاشيهكلعلىويسموشيءكليخلقانهالاطبيعته
.(،9)العقول

ونظصياتعظامفلاسفةمناليوناناجتمماالرغمعلىولكن
الىوما..والمرفة..والخلق..الوجودفيالاصيةغايةفيفلمه

كانتالذيالوقتني(.مب5،-.مق20)الا!ندريةنجلايخلونلا((8)

الميطرالمدهبو!لهانالعالميمركزهافياثيناخلفتقدالأصكنمريةفيه

الطلماعلفيوالجدلابحثوكرافلاطونم!مبهويومندفيها
جاءنمافلأطون1ء،ربىاشرحايخلونفوفعقديمااوحادئاوكونه
عرتالديالمدمب1مدفجدرم2(0و207سنةبنافلوطنذلكبمد
1لابمانقعة/الجسرنديمافظر.الحديثةبلافلوطونيةذلكبعد
.1ءص

راءبقوله:91مدهعلىعلقوتد2ء،51عىالايعانىقصة/الجرنديم(49)

حتىالتنزيهنج!الغلومنكث!ملىينطويحقمنيخهماعلىاملامومذا

عحيح!غالبيةبالعفاتفالاكتفاءماهيةبلاموجودااوليجعليكاد

والمخالفةلبقاء1ولقدم1والوجودبعفاتوايماناعتراتنيهكانوانلانه"

والارادةوالقدرةالعلمعفاتلههئتلاانهالابانفىوالقيامدث1للحو

.تعادولعتلامتوجةضا1مع
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المتعلقةالمائلمنالعديدفيالنظرياتتلكماتفاقمنالرغموعلى.فىلك

!لمرفتهوان،خالق،كامل،موجردافهانكاعتار.والعقيدةبالدين

عنواقجرد،والعبادة،واققوىوالزهدوالالهامبالو!الاقكون

الميحيةظهرتحتى..صهرهافيوئيةاليونانديانةبمبفقد.الدنيا

تركتانبعدولكنعليهاالقفاءمنوتصكتالزمنمنجناففالبتها
ابلغفياواثرتالميحيةفيجليةواضحةبععاضاالفلفاتهذه

.الأثر"..،

الملا!اتنجل(اليوناية)الافييعهللديانةبحثناضايةوفي!ى

-:اتاية

واضامنتهاهاالىثاتهامنوثيةديانةبقباليونانيةالديانةاز-،

التفريدبدأصفوااليونانننوانوالاربابالآلهةقعددعلىارتكزت

ولكنهم-(الواحدالاله)انرجدمبدأ!فواكما(الانيالاله)

علائقمنعقيد!مخريديتطيوالم-الجبارةعقيتهمرغم
.والنبرهالوحيالىوافتقارهملافتقارهاوالثركالتثبيه

يفاتضئايعطوالم-والعقيدةالدينمجالفي-اليونانان-3
اثرقهالدياناتعنضيءكلاخذواوانماالدينيالبثرلةتراثالى

الفينيقيننطريقعن(الفارسية،الفدية،البابلية،المعرلة)

وال!يتيين.

ايفااخذوابل!بالرقعندياتتهماعولايونانيونياخذلم-3

المصدرعنوعاعاضموفنونهموآدا!موعلوصمفلقهماصول

ولكنم.الفد،بابل،معروبالاخص(الثريةالحغارات)فضه

فقدالفلسفةمصيماولا.ذلككلفيونبغواوابد!راتوصعوا

حث،الخاعىبطابعهمطبعوهاحتىاليهاواضافوافيهاقوصوا

هيماعلىعارتخى،المنطقيوالمنهج،العقليالنطلهاوفعوا

يتفع-ذلكبعد-الرقدورجاءثم.واتقانعظمةمنعيه
منويخرهعاوجنديسابورالاسكندريةمدارسفيالفلفاتتلكممن

.المدارس

78ـهآه"آكاا9اهـه.3"ءا،51"2هـا39.!82،ـه".(50"
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الرابعالبعث

الرومانيةنةالدب

الروماني-الثعبلدىومتناسقةاصيلةالرومانيةالديانةتكنلم
مختلفهنسيجعنعبارةكانتوانما-الثرقيةالدياناتخلافعلى

جيعيىتاثرتحيثالالوانمختلف..الخيوطمختلف..التركيب

مبافرةكتيجةروماخارجمنالوافدةبالمعتقداتالتاريخيةمراطها

الخارجي.العالموبينبينهاالكثنةللانمالات

مراطهفيقطوراتهاتبعخلالمنالرومانيةبالديانةالالمامويمكن

ايوناية:كالديانةاربعةادواراو

ترتكزومتخلفةبدائيةالدورهذانيابرومانيةالديانةكانت:الأول

)،لكلمظ!ررباضيءلكلانخلالهالروماناعتقدالعفاريتوعالمالخرافةعلى

ياتيهالطفليولدففدما،ربالانانفيقوةولكل،ربالحياةمظاهرمن

يرافقانهوربانعظامهتقويواخرى،الثربتعلمهوربةالنطقيعلمهرب

وللكتابةللمدينةارباباهناكانويعتقدونبهيرجعانوآخرانالمدرمةالى

اللاقينيالكاتبقالو!عد.ضجرةولكلنجعولكل،نهرولكلوللجل

بحيث،بالاربابغاعةبلادناان)امرأةلانعلىقصصهاحدىفيبترون

يكنلمانهالا(5؟)(رجلاتعادفانمنربافيهاتلقىانعيكيهل

لهاقاعرةالرومانعبادةوكاتمقدسةتماثيلولاخاعةمعابدالاربابلهذه

تقديعفيالعبادةهذهوتنحصرالعائلةربمجاالقياميتولىبيتيةطقوسعلى

عطفها.واملانيارضائانيرنجةللالهةواللحوموالمروباتالمعولات

فعلكماواخابوزواجوبضضبمنالبثربهيتمفبمايعفوهاولم

قوىمنقوةعلىييطرانهالربخاهيمتقدونهكانواماوكل.اليونان

ويريد.يثاءماعلىوالثرالخيرللناسويعملالطيعة

الاله/الاحمدسامي:وانظر11(صالادبانمقارنات/زهرةابو(51)

الاربابهدهمن!حووظانفا!ماءذكرجث،ا!يعىزووس
.32عين1لميز1!لهفةفيالاديان/والطش
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الخارجيبالعالمالرومانلاتصالوتتيجة-الدورهذافي:الثاني

والتمافيلالخاعةالمعابدالرومانصت-الاطارمنلكثيرواحتلالهم

المحليةالاربابمنوكثيرالوناناربابمعتقداتودخلتالمقدسة

كذلكوعدوها!االرومانوتلائر،روماالىالمحتلةوالثعوبللجماعات

روماالى(ابولو)الالهعادةدطتكوماينياليونانيةالمستععرفمن)

اقصالامكانيةعلىاكدتالتياللبيةاتالاي!،5اتتالالههذاومع

الخرانيالعنعرزيادةالىادىمماالملهينالكهنةطريقعنبالاربابالبئر

.(52)(الرومانيالدينفي

العباداتمنجديدةطا!ناوفدتروماالىاوفدتالتيالاربابومع

رومانيالثرالذياليونانيللأدبوكان.الدينيةوالشعائروالطقوس
واشكالهامظاهرهاالرومانيةالارباباكتابفيكبيىائرالقرةهذهخلال

.وشخصياتها"35(

الملادقبلالأولالقرننيرومافيالديناصبحفقدالعموآوعلى

الدينرجالمنجمعرئيىذلكاعلنكماقواعدثلاثعلىمبنيا
.آلذاك،،.،

خيالية.جذابةضعريةقعصعلىاثشلةالاصاطير-1

الفلفة-2

الدينيةالدولةمراعيم-3

والسياصيةالصكريةللاتعالاتوكتيجةالدورهذافي:الثالث

جثكبيراتلألرااهلها!اوتاهلرروماطحةالىالرقيةالدياناتدطت

كماال!ومريين(سول)و(بعل)كالالهالثرقيةالالهةعادةضاعت

!عتار)و1(فينوس)والالهةالممسلهة(ايزيى)الالهةعبادةاكثرتظ!لا

الوثخيةقحويلعلىالرقيالدينيالفكردخولساعدولقد*البابلية

بعداخرىحياةوعلىعاليةسلوكيةقواعدعلىيؤكدطامالىالرومانية

الالهةاصمعلي!مواطلقواالموتىبقدمةالروماناعتقد)حتىالموت

.178عىزووسالاله/الاحمدسميدولمي.د(52)

.179عىلابق1المعدر:انظر(5)آ

.791عىه!فف(45)
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اناسانيلهمهومامانيىالالهةاعطوا)ضثرونيقول(مانيى)
.(.5"(الهيةكائناتاعتبروهم،الدنياالجاةهجروا

كالموىالمقدطتوتنوعالآ!ةتفخموليجةالدورهذافي:الرابع

وتعهمدوانجامهاتناسقهاعدممعالدياناتوالهار.والابطالالبيتونار

كثرةالدييةالاعادوكرةوتنافرهاواختلافهاالدلههوالثعازالطقوس

.،56"ةنلافييوممائةصاليبلغتبحيثفاحثة

الرومانتسكوضعفالرومانيةالديانةاضطربتكلهلذلكتتيجة

ويخرالآلهةيهاجمالناسمنكثناخذلقدعنهاقليلاالاوانمرفواسا
هذهاتتواخيرا..اللادينيةفاتثرتالدييةوالثعائرالطقوسمن

للمئسلهن-رومافتحانبعد(قسطنطين)الابراطوربماحالفوفى

.لبلادرصمياديناالمجيةباعلانذلكواتباعهالعلنيبالعسلالمسيحيين

يومناحتىوقاعدتهاالميحيةالديانةمركزوعارتروماقنمرتوهكذا

.(.7،اذه

نمجلانيمكتاالرومانيةالديانةفيالموجزالبحثهذانهايةوفي
:الملالخات

قوىعادةعلىاولاارقكزتاليونايةكالديانةالرومانيةالديانةان-1

الالهةتعددعارخىالقوىهذهتاليهفيصمادوراالخرافةولعبتالطيمة

الاله)التفريدمبدأصفوالهمهالوقتفيولكنعمقوماتهااهموالارباب

.(الالخم

ولاممابدبلااولاكاتحيثب!يطةديانةالرومانيةالديانةكانت-2

للا!ةالمعولاتتقديماهمهابيتيةطقوسعلىقاعرةفميهاوالعبادةتماثل

.للاصةتهالحياطبا

زيادةالىادتاقيالخارجيةالمؤثراتبفعلالرومانيةالديانةتعقدت-3

بحيثوتنافرهاوالثعاؤوالطقوسالباداتوكثرةفاخةزيادةالالهة

ولكنهااقوحيدعقيدةضمنهاومنالعالماديانلكلمعرضارومااعبحت

.183صففه(55)

.186-182عىالابقلمعدر1انظر(56)

.2صثائ1الكاب/*لهةلهار!/جىلدملو1ناروق:نظر1(57)
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قعرةالىادىممابالوثيةمزو!وظلتالرومانيةالنفىمنتتمكنلم

للسجية.تقبلهوصرعةالديانةهذ.منالرومافىالعرد

وافماالدينيالبئرلةتراثالىثينايفيفوالمكاليونانالرومانان-4

واتيالهمايونانطريقصاليوناية-الثرقيةالدياناتنيضيءكلاخذوا

.اطارهمنكثيرااحتلوابعدمابالذاتوبالرقالخارجيبالمالمالمباضر
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الثاثالفصل

العثة،)الباقيةالقديمةالديانات

مباحث:وفيه

الهندية:الديانات-؟

ابهندوسيةص

الجينية-ب

..ص-البوذية

الصينية:الديانات!ص

نفوشيوسيةالكوحض

يةالداو-ب

اليابانية.الديانة!س

الفارسييةالديانة-4

الصابئيةالديانة-5
http://www.al-maktabeh.com
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الأولالبعث

ا!ئديةالديانات
ص*ا"،!أ8"الهندوحيةالدلاصنه-1

فاخرجالبثراول(مانو)خلقالعالمروبراصااند!ايفقد

.وروجهوزوجهزوجاولفمارالهزوجةمنه

نجسا.ئناتاجيعءت.بربارادة.لة50
،طبقاتاربعالبئترابيمانومنوجاء.نفهمنانجرجهلأنهقعسهالخلتن

-البراهمةالكفةؤهمقدسيةوعطمهمسا!ضففل
!األاففيةفهينيفبميننجاءذراعهيرفي(!2،4"".)

المهنتاربا!جاءفخذيهومن(!ك"!ا218!الكاضترياوالمحاربون
فض!-تقعصنذ.باجقتقيإالمبثضالتينابباببهيئويئ
شنالفلىالطقةجاءتمآنوقدسومن.(7)"لأ"االعثهالطبقة

يسمررآي!"2لحدتم-6ديقلا-وبنملاالطبقةعهـه!مانلا

."-.--..7؟،-(3كالا8تم)الودربا

التاريخيةالجوادبثفيامإ-ما-جاء..المندوساساطيرققولهماهذا

تجلالثانمهالالففىالفدىق-!سا--علىسطرجننصشالأنافي

لهحعلالل!الطقات!ثى-هذاوالاهالىاقعبدوارو3الميلاد
تتبهبرنيج!!تالذينبخدمهبآلآسنيآديقومونيخنونجوعداا

ا!هـأليه!ثواعبح!.لآرئ"+ألى-الجنص.تتمني.اتيثلأث
فيأههكلإ!ةمهسصااخي!ه!يا!تا

.آء-2ءعىر!ظملجمان/الدياناتقعة(1)

محمدالعميدترجمة،موداكمانوراكرفها1وشعبهها(لهند1):افظر(2)

للدكتورالرابحالجزء/لاديان1مقارنة:انظركدلكابراهيمعدالفتاح
شلبى.احمد
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ويقومون-الفدوسلدىالمقدسالكتاب-(الفيدافىاضالينو!ردي

بحمايةققومالكاشزياوطبقة.الأضارتلكعليهاصنئقلا!يلاغتتالكافه
الاراضيبزراعةتقومالفيثيةوطقة،لمقدس2-.فياؤتلأبرةا!مس

طبقةاما.المقدسةالكبودراسةوالثراءالبيعوعمياتالمواصوتربية

وعليهم-اوضخاا!ك-؟لئلاثالطبفاتخدمةالافماش!صعلهاا
آلبراهخه--!--لأوامرالمطلقالامال

الا!فالطعاتبيالمتازةةق!طلاهىالبراصةطبقةكاتولماص
وكان.كنة!لمبحوأفي

تذآوفي.التلهمذةذؤريتت.ض+و!حىزآيجتاعيتيلنمبتيلبيهم

البرصىيتدربجثالدعاءدورئم.كابنائهطنبتهالاصتاذيحتضنالدور

ببرهيةثالبرفمىيتزوجالدورهذاوخلالوالادعةالمناجاةعلى
عالى)غلطييةوالتفكيىقيقوح!هيجىابخيوةدورإلى

الانقطاحمنيتمنرإلرهيجثاخنيارلةصاروهذ!ا(3"دا

شي*لكلفاصبحيملحوفلبثببهليالبندوبىعيلإالآببة"!صكرت

معينةوظيفةاخنتقدكلآلألفة.وكانتعندهممعينةروح-قدجةثلكل

اقانيبمثلألةلنفصيااخذتالعيا3!هةاقخقا!الاخلآفتخلف

)الأول فثنو(أاتثأفيود!.والاجآا!خلقووطعته!لرص

.الجبار"،المخرب(جفو.والونجودآلخلقآ!غلى-صث

عددواوانفهبم.الاعلىالواحدالالهتكونافلاثايمفاتنحهذه

لاخرىاله"ورشنصورتللاانى-جنبصف!امهليخاها-اقذ

براهما"(-اي)روحهىواحدةروحمنتتدجاقهااناذمنفمل.!كيإني

الفموسيةالديانةاخئى!صثة.اهذهنظا-"قد.لههـال!ا

لصىهيالانانروحن!بقالواعندماالحلولاوالوجودبوحدةلومن

المخلوقات/فيبموجودةهيبمماالانان!دموجود(براصا)روح

الدملوجي.فاروق2ج-انفيامتاب-؟،لهةتاريخ:انظر(3)

شلبى.حمداللدكور،ب-يانالادمقارنةانظر(()

ول--
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الإوحفقدهـتنتقلالارو!بتناسخالهندوجةتؤمنركذلك.،لاخرى"ه(

.الحيوانات.ؤفىل!فواوبالعكق.الحيهوانالىصنح!نتان

المقدكانينتدومقدسةافات..-مااشهاصاطروللالهة

إلرجفيداهييلعةااينقهـاقاالكابوهذاافلمدا
ئلالعواناضيدااواليههنرتجر-.مئالث!رهروهـمجموبهكله،ألآ(-78،!)

لي3موجيةاناضيدوتجيىكا"هـ3(،784*)والامانجد!،لمقدمة

ويسىآنثآلثوا!فتمالمطراله!اندرا!والناراله()حيرإنجىالا

يخننعا-قن!ر6تيل-لتيئ.شجميغة.وفؤ(7"ادام،78،ـه)رفيذاصلا،

آلآلارقيدآوهؤآلاخيروالضم..الموتىخثاصاقعند،نكنة

أ!لأتتيبيبربوأجصاناشتيذ-"غنديربي(*،7882ـه،ـه)
.".ء.-الامور)6(ومتهروهاتالثيطانضدآدعكلية

حط
يمم!ا)8"آوو3(بالكارماايماضمايضاالهندوسيةمعتقداتومن

التيالاختيارية(لاناناعمالجميعانوتعني.العدالةاوالجزاءخانون

..الضا!اولالثوا!علهايحازىضراامكانتمحرا..الآ." .""..-...حمدلولرعلى

قدالاعيادالحياةفيهذايقعلمفان..الحياةنييكونالجزاءوهذا

(7)رخآجدالىالروحقتقلانبعدلإخرىالحياةنييقع

الخلاعىاوقال!الامرحلةالىيحلانالهندوسيالانانوهدف

با!اه!ا.واقحادهاالجدمنروحهافعتاققفىيرالتي(8128"ـه)
بعدالإلهقالعلىالمرءياعدالذيانيالحالجيدبالصلذلك.ويكون

بصلهالطظخراعلىالىيملخنىطبقةمقاعلىطبقةالى!لموت

.براهما"8(معالاخادالىذلدبعدروحهلتنطلقآلصالح

.60-9ءص-وارفهاضعبها-الهند)ء(

+!ال!521،هـ.اهـ*ا،أ"ه9لا1ا"الا،9:نظرا(6"

.،3-(2عى(لهنداياناد)بأ-ا!ديانمقارنة/ئلبيواحمد ..(-201عى،%الاديانمقارنة(7،

.6ءعىالدياناتقعة(8"

اث89-
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تقهفأفاتديانةانهامنها!الهندوصية
اقتعا-مقنقيهابتحمينتهتبمولابالحرل!ثرلانهانظرامواهافيوتجط

منوبدلا.بههميتيقلأوالكاضزيااهمةطبقاقهابعضعندالعمللان

واألطويلالعببرمفيالمثاققحملغلىه!فنيدرب.الهندوسىفانآلعمل

سامببغرزمومانهاوبالاشمطا،قامهاوللجيمالمضنيةنجالاعمالانقيالح
جدهيحركاولااو-يملتأ!قرةمجيبره.منيقيماصر!ش-دقو.جدهفي

هؤذلكمنالقعد؟ق.باذيخروالجدير..النا!ثالفذا!و

،مجهثه.الى-ا!ههبرلع!عنليملوترآهةبنظافةالموتبابولو-
...ة"..ص

----"---.."------------ت--."إل!فشح

الذينيافرادهاخمانبحرقتكننفىلاانهاالديانةتلكعلىالملاخذومن

علىقفىوقد.معه..احرقمنلدلاالمتو.ت.و
+االقيلةالدياناتمنوتقرهـاليندويةتريباجلمنذهذيم-.إليادة

.يرمعتقداضا-سجييجمرهاتغييرقنالينذعلييآفبلنهآلمتوافدةالآفكاتجتطص

بمااان!سالماديميهننإ..و
-----:تحر

.الجزاءقانوناوبالكارماإلإيهانعليكيانهاتنب،ا!ناكا.ب-،ط

.الأرواحتناسنيعقيدةعلىوترتكز-2

منها.الروحصي!لختالىبالكلوةمائصةنظرةالحياةالىوقنظر-3

الزهد.الىوقدكو-،

اعضائل.ييليكثيراوتركز-5

(الفيدا)بكتبطالايمانمجيىوترتكز-6

ب-.(،."ةكير،يلإبيةفي-وكبرب7

.،.؟-201عى،ب/ياندلاانةمقار(9)

38ـههللا21،آ8اهـ*أ9أه"!.ء؟؟5.(1.)
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الوقتفيتبثيريةعالمةحركةللفدوجةاننعرفانالمييمومن

كرضنا.ضميراو((*82ـه!ك69"8ول57ـه)ا"هـ!آ-فخ!
وثهاواورباامريكاوخاضةالعالم0اطارمعظىفيتبثيريةجماعاتتقودها

يم!نا.ينجير-آلمقذسحبراتكاهنإفيقطآتلكانماررت

البغواتاوالغذاانانخركةهذهتعابومنء2،،"!ه"،")براهبىباتا

الذفيالنهونفهالأولاحمفذسالكآبهي((!8!،878،،9)أهـ،أجيتا

.ا!عرآنبرالإخيلةل؟وتابعدبننخت!كماالا!ةالضيقةمعانىل!حي

نا-وخا-كلآلناسفإفيوا(جله.إلآيديالازقه.الاتة:.ء.ةلحذإ-الانسان
---.،؟")(كرشناب"الاعظمافغد4!اوعليهم

وامريخكااوربانيالمراهقيننجاييدتحظىالحركةهذهانالملاووومن

سبباالحاضرالوقتفييحي!ملاالدافعضعفيكونوقدغيرهممناكثر

.القاراتتلكفيالعقيدةهذهاتارفي

ذاتالامممنإلفدأ:نقولالهندوصيةللديانةبحثناخاتمةوفي

فارضاطتتولكن،بريقةو!ارةقديمةنة!التاريخ
الفاتحونهؤلاءوكان،آريون.ف!يجيرننيأةبقااتىاخرىحضارةتلك

الدياتةوهياثمديمةالهندديانةغيراخرئدمعيحملون

اصو7ذاتكانتالقديمةالهنديهوافبرهييهسوالديانة+!يذوضية
وإ-انصخوزقكئكرة6حواتقديقعلىأرقكزتحيثكأقميه

طبيعيةاصولذالتكانتكماوالنجوآوالجبالانالإمجاليءبرالاضجالي

س!وثسىمنالمختلفةالطبيعيةالقوىتقدي!علىاصاارتتهزتحيث
-.-وماءوريحونوروناردارض

وممواماائخحلارضوصيىهاباالسما!ىا الرلخ!!لكالغاشيعىفي1)هياهـداربارتجانخآ)الالههووالمطر

واليئتى(مينا)الحقلفيتآرت!رجموضاضواروي!اوصحاردنا

ص."-.-"--"-"---"---.(ثنواومتراايمورباأ

!8حكا،080،هـ"كاه(+8هـول9كهاهـ"،ء،"8لا1"هـم!ك219""(11،

ول57ـههـ+")850!ه(ء.5).
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تمحلمولكن!االفاقحينديانة(الرهية)الجديدةالديانةحرجاءت
صفىتديمح!مابينمازجواتجدآلبمافىأـه!ا!حمآيقدلمهالديآنة

الطيعةقوىعادةعلىترتنهزآلفاوثنةيانةالرهيةوالديانة.لم

!اصىلهه61هدسلعثل-أامعسلزمنوب!ا
اصنمهجد-ا!فاةابلاح!ىتلاالشقث!اعجت

1ثنتتى"!ا.آخرالهؤضوؤها7صصء(

جاتوالى(براجاباتي)ةعما-اديدجات!تطغ+!!ئتخفالولدالتي
والطوآوي!ىالنمؤروانننآنح%فهاغبرهاآلافتوجد

.الاقاغيعبادةفراكزثبروكأن..الافاصالقراوحتىبلوات.وا

منزاخرةتنتبرجمؤع!طيتم+بذب!ص-يخؤلي

يرىلاالفدوسيلأنبهاوالاق!اماطعاحماعلىالكهنهيقومتخي"!ألف!

قتقلوالآرواح..روحامفمالكللأن..والانجي!انالحيوانبننفآرقآ

خيوطهاذجتاليةعنوتفهيولهذا..والانالتإلجيوانبيندائمأ

لها.نهايةلاواحدةثبكةفي

.!-تمافلها..الفدوصعندقدمةالحيواناكثروالبقرة
كف!قاتآومق!!هآلهادمعبذ

اه!حللعلانفطرف!وو!صأاى!جوز

بخلالهمقهامر-للعنلعلتميدحظفعإببةايفيجلدهابشعل

الدين.اغطقومع

فييباتعدداوتمهم!تفاحصةكثرةالهنديةالآلهةبمثربفقدوبالجملة

انحصرتحتىينحرالعدداخذثم.الهاوثلإينثلائة!دا..

وجمي:قانيمثلألة-1فيه!لآ

.9والذالاثياءجبيععنهصدرتايذي..الخالتىالاله-تاهما
يكونالتيالثمىاليهودنبونوك!قذ-جهـالاجياء!رجيريطفه

..وإلياتاتالحيوانفيالحياةوخريالدتء!!-

الخفراءالاوراقبهتمفرالذيالمفيالمخربإلاله:صيوااوصيفا-2

.مغر!مسرعنعرلافاالنارالهوينسصونالانهارصاهولهعنى..
...-.-----+".--!-.-كأص

-92-
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فبهل..وايبرجودالخلقعلىطةايتولىيأالاله:ثنو-3
وآلقنآلخينألحكماءوكلفشنوفيض...

ر1الإخلاريىعكيتي-لأضروشميروناعصلفضينةال!يولقلاايخبحلحيرلعدوا

قذهو!لههضخضه!ي%طخهيخيلك!دحتيدنهلااليجع!ان..

ء!فكلاليهوارجعواا!فلهوحيدف!ب!ىاهما001
عمدهح!لا(الاعغاهمص.رالالها.لنلإك!سمدأبىفمسا..

نطوالاغقاد.5وإلخلقالعبادةفيبراهما)اوـه!ءدرفللاالتوجد

يضعاألاج!نلآلةكاتغبتماإافولجافهيةتعسهيةلاغنماحلأنوآخاضبيالكلا

---.؟2.)زلفىافهمن

ا"ا"ل5+الجانتيةاويانةثعينية-فى

الىالاخرىالدياناتثانضأنهاالفدويمةإيدلانةتيىضتلقد

ةئ-؟دلاوكانت.طوائفاوفرعيةدياناتفيهافخلقتوهزالتانقامات

الفرعية.الدياناتتلكبنو؟بؤذيةالجيية

قدسي!ةعلىيؤكدكانوالذيإلقدءا!سالينهـءصن!فالنظا

ظهورالناسوتمنى..بطيانهماوف!صتوهؤلاءاستبدفقل!اببراهمالجقة

ويلات"الراهمة.منينقذونهمروفعانيينزغما

الاخربيالطقاتاكثرمن("!9،آ)هـأالكاشترياطقةوكانت،ص

فيبعدهاتاكطاتياثانيةالطبقةباغنبارهاوطياضمالبراهمةلظلحتعسا

اماميم!كلشهميفقدونالذينوالمحاربونآلملؤكالمرهـوفيها
.---."-."البراصه

ابنوهوالكافتلاطيقةبنبم.قيء99شة(صاويرا)ولدوقد

علصةنه-رلاواللإيانةلد!اعةاجهؤيرنعيمفيعاثىانوبعدالبلأامير

والد*قييفذفانطلقواسر-هلافكارهمعلىتعرفوقدالبراصةيد

نالادبمقارنات/زمرةوابو72-65صالدياناتقعة/مظهر(21)

.27عى
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عنبع!يداالكفاتعلىفعاض.آلاصا"3؟،وقحسىالحياةقوةليتعلم

خررترقىحتى.،؟،،اماعمجثراثنىطيلةالكلام!كلناثعائما

نيةآو!را+جميغسفلىوتغرتوالمعائبالويلاتكلعفىالاعوامتلل!

الجديدةبعقيدتهيبثرعاماعثراثنىبعدفعادالحقيقةجبلهوكشفت

اختلافاعيااخلفتاضاالا.ابهندومييةت!اثلانهاوهلةلأولتجدو%لتي

الملو"قبعهفقدالبرهيةعلىثورةتثلالميي!هذهصارتولما.بينا

التعايممنتراثلأضخما.تركد3بعذمهاويرآفي.ة"وألاهاليةوانعا

-!يبر-ة"هعدهج!-اطلااتآلا!رالاصأسعارتوالوعايا

سلطةجيرة-نيعقليةصكةعنة!!عطولجراا!-دطوإيجييية-التي

بالعثىالملذاتمنوقرونجهأالاقةالجسمانيةالريافةاهدامع-ا!يفللتماليم

الراهمةربخةعنتختلفرهبانيةجاصةافرادهاويتبع.ثيد

.الثخمه).؟"العواطفبافناءالجى"جث
الهندوسيةمعتقداتمعغيكللىعتيقبكىا!سليجيييه

كبيرةبآلهةتعترفلأجثالالحاديةالديانةالىاتربفبيالآبيهتيخييا-لهيا

له.خالقةييبهون

قعودوها.الكائناتلكلارواحوجودعلىاعتقاداضاوقنمب

جريخالدةالارواحمذءبأنسالاعتقادفيالهندوسيةمعللاقفاقالجيية

..التناسخلجها

صغر1علىحتىوالعنفالاعتداءوعدمالمالمةعلىالجييةفكرةوبنيت

الحيوانتقتللاا:الانجيرةقوآعلهومن.آيضغيرةات!جرأت

وقتايفيإلمخلبرقاتادئتقتلولابحرااوبرآتمذولأطعامافهلتتخذ

تد-ولا..تلعكآالنم!اوقعضك-البونخ!اتقلولأ
الطريقبعلىدودةهس.دتولايهاجمكمنتقاتلولاالح!!

--..---.-"---.---..آللودحح

هذاموققهفولدبهاايعانهعدآرغمالهندوسآلهة.ولج.ينف-صاويرا

؟ليصض2رالهاثوقداعتبارالى!إضطيراييمامجهييغسالخمير-ضسعد

ور.ثاحمدللد!لهنور،%الاديانمقارنة:اظر(13)

.126صر!ظعسليمان/الدياناتقعة)؟ا(

.(ب-الاديانمظرنة)ءا(

-،9"
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عاصآخرهمكان.الهااو(جينيا)لإعشريناربعةالكونينيبانلاعتقاد

عفةالحادمنيتهمكنوا-لمذلكرغمونكنبم.صاويرااقعأليتمآلواسعة

قعالمجتغاتباعفكان.القرابينتقديماووالعلاةلتعبداتمعينة
بيالآلامعلىوترويفهاالنفىوتجويعوالمالمةالمبرف!لىالتدرب

.اليومالىالاتباعمارصااقيلتعبذآتمورة

قإنون-أبمهاهـكا2*!)،بالكارماالهندوسيةكامهاالجيةوتؤمن

منوبالحرمانبالتففيتمالقانونهذامنأقخلصبانوقعتقد.الجزاء

!ملتحليفهاقبيلولايدهايى6صيرةبالكارماةتم-خ!-ا

منوبالتناعنيالاياممرعلىالانانيتيوحينالرعباثمنبالتطهرالا

وهداتخالدنيمفيوتبقىالكارمامنروحهتتخلصالبثريةالرنجات

في(النيرفانا)يعادلالذياهـ5()"ها،"7النجاةالجينيؤنب!ي

.."."*ةسه-،بؤ-يةولندا

فيصبلثلاثةالجني،ببعبانيالنجاةالي!وعول

فعتليالمجحالإعكقادافىدهـجمييتتتؤيخلاصقيتصةصلاقوتةجاته

فيحوافانيةامابالديانةالصحيج،الاغقإدالذنوبحوطلىبخف
يخكق.لنمماالجاةبامورعحيحعبمهاللثيكونفلاالمحيحفالكون

الصحيخ-!الخلقهيالثااثةوالياترتة.دينهفيصجحاعتقادللرء
والعفؤوالصدقالمخلوقاتعدىالات،اءعنوالايتعادانتيناتا!نتخ!

الخ.00الناء،71،واعتزالوالاثاروالظافةواتوافعبرالامعامة
--ب!هنخن---------------------------

هـ+"07،.9اهـ"ا818"8!.؟07"9ه؟:راجع(16)

-113عىالهندوج!ةالديانة-لرابع1الجزء-الاديانمظرنةوكدلك

117.

مهاويرااقوالومن123-122عىالرابعالجزء/الاريانعقارنة(17)

الاعقاروسالثلاثانف!جواهرطريقهوفاناافى!االطريق)

تاتياليمواللوك.اليمواللوكالحقييةوالممرفةالصحيح
وهي:(لنفىالخمىالوصاياباتباع..اولا

ترقلا(2)دالعملوالنهغك!بال!متؤذهاوحيكائنايلاققتل(1)
ترفبلا(5)نغكقخدراولغجور1حياةتجالا(()تكذبلا(2)

.140صلديانات1قعة/ر!ظم:انظر.الاطلاقعلىشيءني
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بالتالي:ةي!جلاالديانةوقتلخعى

بالصلاةولا..وعادتهابالآضنامولا..بالطوائفالايمانعدم-1

.سميهتومناسمس--هل-+وري!
بعبادةولأبالقرابينبرلابالضتلأدلا:قبربهومننآتلآخد7واتباعه

ولكن.المالحةانحياةانيوالطرلقالغفرانخدوا-انيبكق،!ض!

تعوممكمداخلني..النيرفاناتبلضواانينتهنالطيببالعنل

.(ء--الخلاعى

..وعرونستمجيدهوالجنانوايناربالجنةالجينييؤمن-2

الادسةالجةالىتملخىوترتفعترتفج.النقطفاير!الصا-لحة.

سبع"-عندهم-انوافيالنيرفاناقدخلوعندئذ..والعثرلن
حتىوتهبطتهبطالثررةفالروح..الارض!حتحتوققع

الجحيم.ءنيدركاضليقملقاةنضهاخد

امن.او.(مهايرلر.ا)سيلإهمتيالى.يلحل-نيين!جيإ.-تيثيالخهمكتدضع!-*

انهمالا،مهاويراقيإخ!وعلىأب!ياالاعنامومجبدواالمعإبدصشوا

خوفابالزراعة-الث--..اولغتشيفلم..الاخرىبالتعالمتمكوا

الخي"فيالاخراطولينجفياالجيةبالكائنالتالضيررايجاقمن
يرالمعرفية.التجاريةالاعمالبيزاولة.الندفيطريقهمضقواولكنم

ذلدبريمانجدارح!نبعاالا.علىإلامحيهتداءف!يهايقللأنة."

عددوببلغ.الهندفيةعيفر.-ةلزخجمواحتلالهمالكببرثرائهمفيسببا

..الهندسكانمجموعمننمةونعفميونصاليالآننيي!يجلا

وفيالجنجزنهرطولعبيأعا.الهندفي-!هالاغلس

----------".*.كلكتا

((!ال،،أ!"))،ببوفىية"-.طميلاله2

اسبابتعسايعبىداولاالهندفىالبوذيةأتثارمبب

الاخرالطبقاتتعورالىادىالبراهعةوقلطفحكمابق.اذ.الجييةاتثار

-96-
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صيطرتها.منالافلاتفحاولتمنهاالكاضترياالحاكمةالطقةوخاعة

رنجودآنآ!غتذؤضية"-اذلققيذةعلبيكسناثانحمبب!لاولعل

ذ!بالبثرتةغلى2لوعايةمننوغاوتفرضالكونعلىتتتيطر+كثيرة

التعبداتمنانواعاايضاونفرضبالاخرىواحد*تتحكمطبقاتالىما1جز

.الناساجتقدالديية،والالتزامات

مؤس(5أ،،4"")!ا.ق؟7-ء6.يل!ضسدولدلقد
العيثىمنبجبوحةفيوثاالهندضرقكومالامملكةنجبتمميرا!البوذية

فيجيرهمااكثرفكانوالغنضالفلفةالتيتطلعجاتهطيةكانوييهنه

..والموتوالثيخوخةكاليرضتفيىهايصعبالتيالغوامضآلكونامر

قلاضتهنم.ايدي.غلىجرت".!نمربلاالقدوسةف!نفدرأسةعلى.مد+ب

"الثافيقظمضلاته"8،،الاجوبةعبرجد

ولذلكإلدنياواعتزاليلترهبلهاساصيادافاالكونغوامض!صوكات

--.اليراجمباي(!ك!ا!)غوتامااعجإبه-مجإه

ليعثىجبإة،،اقيخرين--والكهوفدستزلا-السالغالهاتنخ!نهف

الجينذقذنيالهندوسالرهالقضانضبانها!جمدعسالكعات

وهدر:الجوعانهكهالبوبعدطويلةصنينذلكفيوقضى
يقيثها.التىاللإنياهذهفييجدولنةق!ببا!مخ-ورتبانهايقنتا

فإزقف+اـهرقولعبيهباماتة،قسا!هسآنذاكفعدل.والنكالجوعحوى

ا-طالالمعلإصه(!5)اصس-صجر3ك.حمه!-ئصت
تلدنيلغوتاماحلتقدالضيقةانالمقدصةانجوذيةالكتتتوهول-!تة

ومنآلخيريآقيانجبالخيرمن)تقولأتيحفعرج-طقةة!ا

أصتبضالتي1!ثجرةقلكقحتمنفقام.،،9،(الثريأتىانيجبأ
دعوتهوكانت.إلأممبيندعوتهليثربعدفيمااكقدصةالبوذيين!ئجرة

الممر!لاوفالمولد.اليم.الآلامةل-ازامجبيالنفييوالعيل!

.98-89عىمظهر!يمان/الدياناتفصة(18)

ايزان!لنةنيالاديان/الهاشميومحمد100عىالابقالمعهمر(19)
.16عى
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عن.-ايإيبرفوالانتراقملإ!ث!لوالا!كحضخي!اوالموتالمرولعدما الالم.أعدامعلىيعكلادحبلهالالهاد.ايهوىبماامحكلدم.
المحيح!ا!مول-الصجيحوالزمالصبحيحبالاعتقاد+االالم"

واقملالضنحيخكالجيا-!ضح!انقتهرا.-و-
الثخمىصارعحيحوجهعتتئنوقمتالتييموليهي50

منىدي!عبذةحيآة؟ليندوعليالذيالوورالصرولجكالجادة-لجى
-".الالام

وروفيهاوالافهماكجمبر،اللذاتبحبيدهمففثؤه!الرذائلاما

-:ثلألةاعبرلالىيلئا.ذرلا.وترجع..ةاليهلدعو

متر.المفيكلهاالحياةجعلفانهللملاذالاشلام-1

وهو..ا!فىاللدآتتمكنمندلكالافاطتتفيالية.صوء-2

---.ةتينلاؤ-بذهتلاؤ.كالفىالرذائلمنلكثر.اصلايفا

منثزهيبهونمإابجصوغالباالوجهالايوراأح!اكل3

منالذ!كصدنثاا!ثهقساعنهافتشعإلنعبررعلىإلثهواتتحض

وهنالثلشييىاتيكوفنسوالالهاررإلذيم!د!ثالملاذ

الالمانوسذلةالعقدثاايمياادليمننبدلاالحياةنيحقائق

ذلئهيانوغرهاغاتات!صواقيباالالبملهذاوانموصد

التيثلالوطاحدىاتبامنلابدولاليالتهلكوالا!بقالل
صخ!هـ...دبهيربىشعيىان!ريبمماقعد!إلالح

اننحلا!ابكاثىبغلهع!ا!حن!يي!ت!اتلاو!صعتقاابقألتعاوا

د.واىقذ.بودااند-اليندوسيةيىبركمابوذامققداتفالات!ا

انفلىالىبوعولآلفردولكنآفهفيبالاندماجيتملنفالخلاصآلهة

.162ص(بالاريانمظرنة(20)

+"!*ء21،"9*!اأ58"ءأ(!.12؟):وكدلك

.84-82عىالنتاوياحمدالثلألةالحكماء:افظر(21)

+"ـهللا09،521اهـ*أ9أء89.ء؟2؟:لككلىو
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وقا*الرغاثجميععلىوالقفاءتعطبتطهيرالرو!العفاءمراتب

وقئيج!زيملمؤلدأم!كل-منلصهحم!ييىآلثخعهصا
آنر.تفعالتي!القيى!!تآلثر

"--*-:وهيافيفاناالىلصنهسالو

نيص.الخادعالوهبم-لأ
وق!اليمهبوذافيالك-2

الديية.وابتقاليدالطغوستاثيىفيالاعتقاد-3

.ةوه!نلا-40

ال!اهة--..ه

ء"النرور-60

،ص
الماديآلبقاء"فيش!ا7

.تلكرياء-ول

ص(+،-.الجهل9:

النحولعدالطقاتالضاء!لينمبهالوذيةالميرةكانتولقد
والمحبةآتخياةواحترامالابالرهبنةعنا-لتنازلدفي

.-.-..ملة%

وهي.الحياةفيخي!فلسقنهعئنااكأوعالا!هـ

محرما.كاناذاالتاطيةبالحياةيتمل!اى-امرت!تولاتزنلا-10

ما.يييهير!له!ناولولاخرالئربلا-2

عحيح.غيرقولاققلولا-قكنى3

ث!صاحدآ!4

تقصب.ولاترقفلااليكيعطىماالاتاخذلا-50
-صص-.--"----.ص----

.18ميالميرانكغةفي*ديان/والها!ثس16(عى1لاديانمقارنة(22،
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ناضجغيراليلحتطعاما6
.فاخراائائاتقنلا-7

.غناءحفلولامرقعاتحفرولاترقصلا-8

.ال!طورتتصللا-9

.،س)ةففولاذهاتقتنلا-10

لاانمالاالدييةتعاليمهمفيعليايقمدونمقدسةكتبوللبوذيين

جمعتاقيبوذاتعاليممجموعةبانهايقولونبلاللهمنمنزلةاضايدكلون

وت!ىالسلالهالكبمنمج!وعاتثلاثعنعبارةوهيمختلفةعورفي

واالنظام!ة)باممالاولىالمجموعةوتعرتك!"اأء(85)الثلاث

والثانيةجاتهمنيالرهانعليهاييراتيوالنغالقواعدوثمهمل(الطريقة

.خاصظاموفقمسلةالاصليةبوذاتعالموتضم(العظاتسلة)م!اب

التيالفلفيةالممائلوهي(العقائدطة)باصمقعرفالثالئةاما

اغبرواالهندوسانبالذكرالحرىومن."2،"ماعبوجهالبوذيونيتداولها

الهندومية-الديانةرففتاقي-الوذيةفانحرتآلقهماحدبوذا

وتوزعوااتبا!امنجداضنليعددالافيهايبقولمالفدعنضغطمتحت

.،20"المجاورةابلدانني

طاكقين:الىالبوذيةالديانةانقسمتفقدالاديانوكبقية

بتم!تمكتالطالهعةوهذهلأ"أي!(8"8)الهينايانا:اولاهما

الوعولبانالطالعةهذهوتققد.الالهولي!العظيمالمعلبمباعتبارهبوذا

جنوبنيالعقيدةهذهاصحابويقطن.الحياةهذهيىيتمالنيرفاناالى

.ميلانوفيالفد

زهرةوابو،ه!صالدملوجىفاروق2ب،الئانيامتابالالهةتاريخ(23)

.166عى(بالاريانعقارنة/وشلبى76عىالاريانمقارنات/

.122عىمظهرسيمان/الدياناتقعة(2()

.91-90صىالنتاوفياحمد/النلاثةالحكماء(2ء)
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ولا.بوذابالوهيةتشقدوهي)!"!لأهـي57(الماهايانا:وئانيهماص

.مولدهفيهاتكرركثيرةبتجاربالمروربعدالاالنيرفاناالىالمرءيمل

والمين.ومنغوياالتبتنيالطائفةهذهوتود.كيرةحيواتعبرويتنقل

*."+،واليابان

:نقولللبوذيةالموجزبحثاضايةوني

اجتماعية.فلفةهيوافماخالمةديانةالواقعفيتكنلمالوذيةان-؟

وتحعق.الطبقاتوالضاء..واصادهمالاسعنالآلامتخفيفغايتها

وفليفتهاوبنبهوآخرضمخصبننفرقلاجميعاالثربينالماواة

وصيطرةبالمعرفةالالاحدففلولاوالعملوالقدرةبالموهبةوافما

البوذيةفانولذلك.علي!االلذائذققوىلابحيثالانانيةالارادة

اتي.الدراساتالىتجهفلم..الطيعةوراءفيمابالبحثتعنلم

تقديمعناوافهعنثيءبوذاقعابمفيوليىالالهيبالجاتتتصل

الؤابين.

ذلكومعنى.الارواحبتنا!ثومنوالجييةكالبرهيةالبوذيةان-2

كاناناعلىآخركائنفيتحلالثخصيموتانبعدالروحان

الى،اتنامخبهوصلوربماشقياشريراكانانرادنىباراعالحا

روحقتقمصجثالحيواندرجةالىالاناندرجةعنالخروج
.حيوانجدالثور

لجميعال!لام"والحباللام"كلتينفيلنلخصبوذافلسفةلعل-3

تغلبانالانانعلى،للجيعالخيروعملالخيروصالكائنات

يخيلالكرايةان..بالخيرالثريريلوانبالشفقةضبهعلى

الكرايةتزولانما..ثلهابكراهةتزولانالدنياهذهفيعيها

لك.يعطلمماتاخذاوترقلا..جاكائناتقتللا،بالص

نفك.تخدراوتكرلا..دنىعلىتقملا..مطلقاكذباتقللا

بين.الانانيةقعاليمهثرنيبوذااصتمروهكذا..وقتايفي

.م.ق470عامفيالمحتوماطهوافاهخىالناس

.34ـه"ء21،"9اهـ*5"ءأ،1(0.؟27-؟29)(26)
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كانتتعايمهانينوناخذواالزمنوبمفى..بوذااتباعكثر-4

طوكهويعنيهماكلوان..متقلةديانةقكنولمخالعةطقية

يكنفلمالطيعةوراءوماالدييةوالعازالطغوساما..الناس

واخذتنضهبوذايؤلهونوراحواذلكالاتاعني.بهامغ

القرابينلهتقدمكيفوقمف،بوذاالالهنيتخدثالمقدتكبهم

التماثيلاتباعهلهاقامالاعامعبالحقعنيفىبوذاكانانوبعد..

دياالبوذيةصارتوهكذا..يعبدالهامنهوجلوامبدكلفي

ادىمماالخاعةبطرتهمتعايمهيفروناخذوا..كفةلهاواعح

تقدصهطائفة:طائقينالىوانقاسمالاتباعبينالخلاتوقوعالى

.يملانوجزيرةالفدنجوبفيهؤلاءويوجدعظيممعلمانهعلى

والمينومنغوليااتهبتنيهؤلاءويوجد،الوهيهاعتقدتوطالمة

ويبلغ..للفدالث!ماليةالارجاءفيمنعبقيمنجانبالىواليابان

نمة.ميوناربصائةمناكثرالآنبوذااتباعمجموح

فقدوفلقه!انثاتهماجثمنوبوذاصاويرابينكبيرتثمابههناك"

علىوالاقبالبالصجاعةاقمف..هندوجااميرامفماكلكان

يمبببيتههجرئمجداوعاشمنهماكلوتزوجالفدوميةدراسة

الىدتالهندوجةالديانةفيعيوبامنههماكلووجدمتولاكانا

مفماكلقبعفقدفلفتههمافيالتثابهواما.جديدةفلغةتبني

فكرةورففاوالنيرفاناوالتاسخبالكارماالاععادفيالرهيةللريق

ولكنهث.القرابينوققديمبالملاةوالخلاصالطوائفقدسية

فاخارللانانالمحيحاللوكقواعدرصفيذلكبعداخلفا

شر.اقطرفانواغقدالاعتدالطريق..الوسطالطريقبوذا

وقعذبالتجويعانواعتقدالنضتعذبطريقمهاويرااختاربين!ا

.،"،الصالحةالحياةالىالوصولعلىالانانياعدانالعى

.1(3-140صلديانات1قعة/ر!ظم:انظر(27)
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طمبني*علاحم!اهب-(

جديدتينفلقينوضعفيخحاقدوبوذامهاويرااننيضكمنما

هاتينوان.الهندوصيةالديانةوقطرلراووحمحاوتهماخلالمن

الفدفيالثرمنملايينبهماداندياتتينالىبعدهماظورتاقدالفلمفتن

الىوضمهاتعاليهمابعضقبولعلىالبراممةحملمما،وخارجها

الهندوصية.

مصلحونالهندفيظهرفقدالديال!ينهاتننعلىيقعرلمالامرولكن
الىانزلةالدياناتوعلتبعدماوخصوصاكثيرةدييةومذامبكثيرون

كثيرواقبال،الاسلاميالربيوالقغالميحيالتبثيرطريقعنالفد

سيماولاالوافدةالدياناتفيواقفكيروالدراصةالماععلىالفودمن

..واحدبالهالاعتقادالىبالدعوةواجابم(الفاقحيندين،)الأسا،م

القديمة"دياتتعالى"التوحيدادخالعلىمنعالبعضحملمما
بعضصانادىجديدةمذاهبظهورالىذلكفادى،الفدومية،

.(ديانندا)و(ناناك).(كبير)اثالالمصلحين

:!بكطهب-1

رضي!طفلوهووالدهوتوفيفقيرينهندوجننلأبوينكبيرولد

كان(نيرو)اصمهسلمرجلفكفلهعيهوالائعاقتربيتهامهتتطعولم

بنارسفيالمعلمينافضلالىارسلهكبرولماترينهفاحنناجايممل

قعلمخىالعرمنعرةالادسةبلغانوما،دراسته(كبير)واص

حيهمص!فبتعاليمكثيراتاثروقد..والهنثوسيةالاسلامعقائدمنالكثير

هذ!وان،واحدالهسوىهناك!يبانهيبثر"كان(راماناند)اصه

الى.الطريقهيةطي!بلاالحياةوان،لبثرعديقاكبرالحقيقة

."28"النيرفانا

اخذالذيالوقتفي(راماناند)فيارعلىشمراينغ(كبير)واخذ

وعالمابارعاناجا(كبير)عاروهكذا..النيجصنعةيعلمه(نيرو)

وآراءهـافكارهيفنهااضعاراينغانالعملزصةفيوهوينىولمكبيرا

فحواها:كانالتيالجديدة

.؟58صالدياناتةصق/رهظم(28)
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والزهوآالاصناعادةوهجر..واحدبالهالايمانالىالدمموة

وتاجربرهيبيننرقلا..اخوةجيعاالناسوان،والطائعهوالكبرياء

المالح.بالعملالاومنبوذ

عةوذأع..ومريدوناتباعلهواعبح(كبير)صلالناساقف

يكسببقيذلكومعالتوحيديةعدتةطملةنظمهاالتيقمائدهواتئرت
الرمبانعلىحتىالعكلوجوبمبادئهمنلأن.ناجاعملهمنقوته

والكهنة.

سموهكتابفيواضمعارهحكطاتاعهجمع(كبير)توفيانوبعد

فيالآنعهمدهمويبلغ(كبير)طريقةاتاعمه!متاكارصوابيجاك"

."29)همنمليونحوالي،لهند

-:طسيكاو1لسئب!ط-2

الهندفيالاصلاماتئارتنيجةنثاتالتيالجديدةالمذامبمن

الفدوسمنالرهبانبعضوتاثردراتهعلىابنائهمنالكئيى-وانجال

المذمبهذامؤوكان"اليكاواليئ*زمذبوعقائدهيتعايمه

نيرب؟!ميلقافيولدقد(م1539-1،69)(داذاك)ي!عى
وصية.اناناكدرس...وتعيمهتربيتهلخىصصاندوسيينبيين

يبثرانكمانااللذين(كبير)و(راماناند)باشعاركثيراوتاثر..!الاسلام

جميعا.الناسبينوالماواةكالتوحيدوقعاليهالاصلاآعقائدمنبئهير

يفكرالغاباتالىوياوىالعكلويكرهالعزلةالىيميل(ناناك)اخذ

فكرةكونانوبعد(كبير)و(راماناند)اضعارويقرأثعبهعقيدةني
ومرشدمعلماي؟جورو"اولنفمهاعلنجديدةعقيمهعنوافحة

وتقومتعاليهنثرجلفيالهند.بلادوجوبمذهبهالىيدعوواخذ

كالهندوس.بالتنا!تقولكماكالاصلاموالماواةالوحدانيةعلى.دعوته

.ومريدوناتباعلهوعارالفودمنكثيرلدىقبولاهذهدعوتهلقيت

..الثافيالجورواصبحالذي(اخاد)المذهبامامةفيطفهوفاتهوبعد

واشعاروعظاته(ناناك)أقوال(ارجان)الخاصالجورووجمع

3"!آه"ا،آ8!8ا"ا"ها9(150وو-؟91)(29"

-،02-
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واعبح،المواهبعاص"صاهواحدكتابيى(كبير)و(رامانافد)

اليخ""افضهمصواالذين..(ناناك)لاتباعالمقدسالكابهو
مذهبهمئرفيكبيراجهدااليئزعماءوبذلالاتباعاوالمريديناي..

الصيغاعمالضدالاخرىوالدتاناتالمذاهباتباعوقوتالىادىمما

التثيرية.

تدريبالىلجالليخزعيما(صنجكروكبدر)صاروعندما

.(البخاب)مدينةالىبهمنزلفم..الهيمالاياجبالفيعكريااتباعه

ءدثر.عاماعثراثىاتدتطويلةحروبالملمحاكمهاوبينينهلتمور

واخماد.اليئهقسةالحروبهذهنهايةوكانتاليخمنآلاففيها

جديراهوومعاالومحتىللسلمينالعداءيكنونظلواولكنهمثورتم

مرصعاص!يفا(ديانموص)اهدتقدكانتالجعطالهعةانبالذكر
اتهنكيلىعلىبقدرتهاعجابام1967عامصرانصباعقابفيبالجواهر

ي*.\!*أل.عليهمهراع!حلالوتقديراالملينبالصب

تييزهمويمكننمةملا-شعرةمناكئراليوماليخعددويبلغ

وهي:عمدضمشعائرمنيقبروضاافياءبخسةالهندوسعن

ضعرةايةعلىيعتدونولاضعورهميطلقوناضماذالطوللالثر-1

اجاسم.في

ضعرهم.فيالطوللالخثبياثط-2

بافه.يذكرهمانهاساسعلىالمععمحولالخمفالمعدنيالوار-3

دائما.يحملونهالذيالحدينذوالقصيرالخنجر-4

الهتأهلعامةبخلافالملاب!تحتالقصيرةالبيضاهالراويل5

.اليفاء)03(الطويلةالراويلبلبىيكفونالذين.

طنبلاهجمميةاو-دياننماب!نم-آ

تهففلسفاتوظهور،البرصيةالتعاليمعلىالمفكرلنقمردتوالى

"ديانندا"مذهبالأجرةالآونةفيهسا1كان.القديمةعقيدضماعلاحالى

.؟68عىالدياناتةصق/رهظم!.)
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عقائدهاترقهفلماعوامتةلمدةالهندوجةدرسالذيالبرهمىالئابذلك

..الأعنا!وعادةالآلهةتعددروخموعا

الهندانحاعجوبواخذ..الدينحععةعنببحثانفعرروالطالعة

إلاصناميكرهبمعلمخوالهنيوالتقى..اليهايهديهمعلماجدعله

ناالمعلمهذااليهفاشار..الحققةمعهيدرسانوقرردياتدالهفارتاح

.راجاراموهان)!3(وتعاليمالاجللدرس

فاقتنع(راجاراموهان)وقعاليمالاخيلدرامةعلىدياننداأقبل

ليستوبانهفقطواحدبالهبلمعددةبآلهةيؤمنالاالمرءعلىجبيانه

منوبانالآخرينمنضقاءاكثريولدونمنماكبلبابدطوائفهناك

يؤمنظلذلكجانبالىولكنه!اياهلهيغفرافهفانويتوبلندم
الهندوسية.والتامخيالنيرفانا

كبيرةطائفةفتبعتهالجديدةبععدتهيثرذلكبعددياننداا!لق

اتباعهواعلوفاتهوبعد..(البلاءجمية)اي،طماجاريا"عماها

اليو:اتباعهعددبلغحتىجمعيتهمامرفالر..زمجمهمرصالةاداء

.ميونا)+"صبعننحوالي

الحاضروقناالهندفيانهيوجدفينلحطالفديةللديانةبحثهنانهايةوفي

الميحيينمنوكثيراليهودبعضفهناكجداكبيىةوطوائفومذاهبديانات

كبير()واقباعواليخوالجاتتيينالبوذيينبجانبالملينمنوملايين

عددويبلغ(البرممية)القديمةالديانةعنفضلاالنبلاءجمعيةوأضاء

كصا.الطوالصبقدسيةيؤمنونيزالونولامليون250مناكتر،نجاسا

وقليلوالارواحوالانهارالاشجارعبدةالجبليةالهندمناطقفييوجدانه

.،"،زرادشتلا1تاعمن

.267عىالدياناتةصت/رهظم:كهـانظر1،

12388ءول،09اهـ*1،اه"9(.ء221-؟؟3)

السابقين.،لمممرين(32،

السابقين.آلمصدرين!3،

-؟.6-
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الثانيالمبعث

الصينيةياناتاللى!كو

سية:نضلهثيويص-1

هناكبلالعينفيالوحيدةالديانةميالكوتعوضيرسيةيت

جاتالىوالبوذية)+!أههـآ(كالداويةالاخرىالدياناتمنالكثير

.القولمنبدلاجدةمعرفةالكونفوضيرسيةولمرفةوالميحيةالاسلاآ

صفواالعيننناناذ..الصينتاريخفيالاولىالديانةقكنلمباضا
الملادقبلالادسالقرنفيكوتعوضيرسظهورقبلوالعبادةبالتدين

الواح!الالهعبادةصفتالتيالاقواماقدممنيعتبرونالعييننولعل

وبايقاد.الذبائحبذبحايهويتقربونيصبدونهوكانوا(3")(تي-شانغ)

المعابد.وفيالاشجاروقحتالجبالقممفوقافيان

بد-ولامعتقداقهافيقطورمنبدلاجاراقهاضانثانهاالمننكاولكن

وفي.الحكمنيالاتقراروعدمالفوضىاعابتهافقدافكارهافيتومعمن

ء.الأعخالالهضيقد(قي-شانغ)كانوانالآلهةفكزتالمققدات

وكيلاالملكويعتبرونالطييةيؤلهو!ملظواهربرراالعينننولكن

سماوية.ضرائعاوامرهواعتبرواالثسبى-.ابنوهوتيثانغللاله

ع!لام3علىوتلامرههوكوضوضيوسعكلوقد(3،همقدسة
وضؤون-الانانيةالؤونقنظيمهوهمهكلفكانالبلادفيوالانشقرار

.(آالاصة)6وضؤونالدولة

.ابوهوتوفيفقيرةاصةني(م.ق879-1)كوبفوضيوسولد

يعصل.فاخذعودهاضتدانالىوالدتهرعتهفمعرهمنالثالثةنيوهو

ث!ديداحزناعليهافحزنوالدتهتوفيتبقرةزواجهوبعدالحكومةلدى

بعدزوجتهفتركتهدلهزكانبعدحفلناالبيتفيالقاءاثرهاعلى+لر

ويراج!الفلفيةالكتبيقرأالحدادفترةضلوكان.حالهمنينستان

3"ـه"ء29،.!اهـ*ا،اه"9.ء2هـ3(آ()

،،9عىالئافيلجزء1،ئاق1امتاب-الدملوجيفاروق-*لهةتار!(3ء)

.1(8-1(6عىالتاوياحمد،الثلانةالصكم!(آ6)
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والحكمةالفلفةتدريىعلىيعملانفقررالقدماءالميننالحكماءتراث

وقد."آ72جوالك!علماللاديجوبالحدادقترةبمدفخرجالناسالى

منتهمكنانبعدالمينيةالمقاطعاتاحدىفيالوزارةرئامةمعبتسلم

وزارتهامدانالا.بالبانايهثارحيهماواعبحالناسبننافكارهنثر

والتجوالاتعليمجاةالىبعدهاانعودةآثرن!واتاربعمنكثريدملم

العظيم.المينحيهمذلكبعد.ليمبح

مجموعةلاضاالمفكرينمنالكثيرنظرفيديناليستوالكوقعوضيوسهص

الدنياامورتصريففيكوتعوضيوسبهاتفوهالعظيهمةوالاقوالالحكممن

.(38"بعدهمنتلاميذهلجمعهاواضطر

الدولةفيموظفكلانعلىيؤكدالحكومةفيعملهفترةطيةفكان

العدالةراثهيكونوانالاكملالوجهعلىبواجبهيقومانيجب

النافىمنالحقاصحابوينالالامررتعيموبذلكةماق!قالاو

نوعايتعاليمهفيذكرانهكوففوفيرسعنبؤثرفلمأتدينعن!!أما"9

علريدلماأيفالهيردولم.المنزلةالاديانفيالمعروفةالعبادةانواعمن

اوقاتفيالناسيؤصابالعبادةخاعةمقدسةركناقامةفرورة
منبانهقالوقدالماءبثرائعطمانهتذكرولكن..مخصوعة".،(

فانه.السماء"؟"لرائعالشيمدونمموقايكونانالمرءعلىالمحال

تعاليمهواساس!ي!"!"أ9+انايةفلفيةنزعةقمثلافكارهكانتكلان

كانانهالا.("2)منظورةغيرقوةايةاوعلويكائنايعلىلأتعتمد

هوغيمالهطقهقدالكونبانالقولعنهاثراذالصماءبالهيمتقد

والنجومالماءوماوالفادالخلليمتورهالاانظمةوفق(قي-ضانغ)

لهذاالالهوضعهالذيالعلويللنظامأنموذجالاالكوفيةوالحركة

،لعالم.

.181صمظهرصليمانى/الدياناتوقعة126عىائلاثةالحكماء"آ(

.27عىالميزانكغةفيالاديان/1!اشو110صىاثلاثةالحكطء(38)

.136عىالمعمرنغى(29"

.110عىلمعدر1نغى((.)

.ا،ءعىالمعمرنض((1)

.111عىالمعلأرفض((2،

-؟.8-
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اع!الذيوهوللاجاءالحياةويصالكونمجرىيلاورفالاله
لسوالمعرفةوالادراكالذكاءومنحهواعمالهأفعالهبهيميزعقلالهلانان

الثروتجنبالاخلاقومكارموالاحانوالبروالفضيلةالخيردلالى

.،"3"خلقيةمخالفاتمنذلكالىوماالوالدينوعقوق!والرذيلة

الحياةتظمالتيالعامةوالقواعدالقوانننيثرحمنالساءفي

تنفيذها.علىوققوموالقواعدالقوانينهذهللقىوالحكومةالأنانية0

لاقفيالسماءبقوةواعرافهلنصوعها"،،(وفقايعيثىمنفهوالثعباما

بطريقالناساجتماعولي!المعاملةهوفالدينال!اويةبالاديانتليمه

والمعوزينبالفقراءوالبرالييممواطةعندهالدين.مينةنعائرتادية

الغير.علىالاعتداءعنايد.وكف

دينالىمنهااقرباخادقية-فلصفة.-تعاليهفانولذلك
الطقوسومعرفةرثلري!مئغربولكنه.-قعبدات)5"

النفىفيتربيوالشعائرالطقوسانيرىلانهالمختلفةالدينيةؤاع!لاو

.ودقائقها"6،،الامورتفاعلالىالثديدالاتتباه.ملكة

ورفض.المخمعفيطبقيةناكقكونانكونفوثيرسرفضولقد

طبقةينماووفعوشعبحكامالىالدولةقمولكهثمةالكهنوتية0

وعياقتهاالقواننندراسةواجباقامنلأنمم!ازامكانالهاوجلالمعلمنن0

ولمالدنيريةالحيهاةضؤونعلىينصبفكرهجلوكان.،،7"ثبعكل-من

كانلهتلميذالامانهعنهائرفقدالطيعةوراءماامورعنيتكلميكن
،؟الموتعنتعرففماذاالحياةقعرفلاكتاذا"لهفقالبالموتيفكر

وقال.العدالةقانونعلىيؤكدالانايةالعلاقاتعنحديثهفيوكان

وفر.بالاحانالاحانورد،بالعدليكونانبدلاالاطءةردبان

يصيءعمنتتغاضىاوقحنمثلاالحكومةكانتاذابانهبالقولذلك

.الحالوصوهالفوفىالىذلكل"امفانبالحكمالقائمينالىاوالبلادالىآ

.،9عىانقالجزء-الثانيامتاب-ا،لهةتار!(،3)

.1(1صاثلأنةالحكماء((،)

.331صالمعمرنش((5)

.150عىالمصرنض(؟6)

.111عىالمعلأرنض((7،

http://www.al-maktabeh.com-؟.9-



قطيع.وت!تقيمالامورفانعادلاحاباافعالععلى!اسبتماذااما
.العقوباتفانولذلك."8)الاكملالوجهعلىبواجباتهاالمامالحكومة

.ل!علاجنىمنتكونانجبرأيهني

منوالاخلاصالامانةاجعلفيقولالفضيلةالىالناسيسكووكان

العادةالىيعللاالمرءانفيقولالممرفةالىر!جلوكانالاولىبادئك

فحبذاتهطريقعنيملهابل..اتبداتطريقعنالتقدمومراتب
ان.قحبلامافيقولبالآخرينفة1للريدكلووكان.الصحيحةبالمرفة

.(،9)الآخرينمعتمنعهفلامعكيعنع

.إكنج)قدعىكبخمةفيا!يقتراثاكوتموضيوسطفوقد

حكمعنعبارةالكبوهذه.الآخرالبعضوجمعبعفهاكنبانهيقال

والحصسةوالمحبةالبرعنتتكلمقديمةوطقوسواضعارووثائقوامثال

.اخرىكباربعةبعدهمنتلامذتهوطفالمرأةوحقوقوالايمانوالمرفة

وعفةالاعدالوفيوالففيلةالاخلاقفيبحوثوهيعنهجمعوهاقدكانوا

واقوال.حكمعلىضروحوكذلكالامورنيالمغالاةوعدمالعى

.كونفوضيوس"..(

اصبحانهالاحياتهفيوالمعابدالباداتنيي!حمثلمانهوبرغمسصبى
في.المعابدلهثيدوا.ايومالعينيرنيكلونهكما(القديسينأقدس)

لهواعبحوالذبائحالقرابينلهويقدمونتبونهواخذواالميناخاء

يزي!الصينيىكبيرةطالمةوهمباصهويقمونبافكارهيؤمنوناتباع

.هذاوقثنافيميونا.ء2علىانرادهاعلاد

((35له")):يةطماو-2

الكوففوشيرجةضققهامعجنبالىجنباالداويةالعقيدةنثات

الارضى..الهندفيبالالثارالبوذيةفيهات1بدالتيالقرةتعىوني..

الادسالقرنفيالعجوزالهلوفاو(لاوتى)ولدللصينالمجاورة

.200عىمظهرسليمان/لديانات1وقعة113عىلمعدر1نفى((8)

الشاني-الجزء-لئاق1امتاب/جىالدملوناروق.!لهةتار!((9)
.(8عى

.139انلانةالحكما،(50)

-؟؟.-
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فاصب!(والفميةالعقل)كابهكبع!رهمنالتسعينوفيالميا،دخبل

كلمة(داو)و.بالداويةبعدفيمادعتالميننمنلطائفةمقدساكابا

تنمباذ..اقفكيىعنالاقناعاوالتفكيرطريقةتعنيوقداللهتعنيقد

النقاشاوللجدلفيهخيرلاانهيرىاذ،اتفكيرهجرعلى(لاو)فلسفة

والتقضفبالزلةالمرءصادةوتكسبيمعهاممااكثرالحياةيفرفهو

التفكير.فيلاالطيعةفيا!ادىءسالتامل

اولىاناذكونفوشميوسيراهماعكىالاموريرى(لاو)و

ولا(بافه)ايمانهاوبداوايمانههيفاضلةحياةلاقامةالانسانواجبات

الوحيدةالطريقةاناذبالاحانبلبالعدالةالاصاءةتقابللأنفرورةيرى

معطيبأنا)واحانبرفقمعاملتهمميعالعننخيرينالناسلجعل

يحبمنهو(لاواعندالمالحفالرجل(طيبننيواالذينأولئك

بافا:الداويةالعقيدةتلجعىويعكن.قطحدا1يكرهولاالاسجيع

ناجثالاولىالطيعةالىوالأتلاموالهدوءالكونالىالمل

منفنثاوفلفتهاوكبابمخرعاتهاالحياةعقدتالجديمة،لحضارة

الطبيعةالىيعودانبدلافالمرء..وضقاءبؤسمنالناسأعابماذلك

.(5؟"رومامنجدماكلعنببا

حولوهابانافكارهتثورلهالىاتباعهذهب..-تيلاووفاةوبعد

يؤلهونوبدأواوأقوالهحكمهنييذكرمالمبمعبوداتتؤمنعدةالى

والجنبافيطينوآمنواوالثعابينالفرانخىالطبيعةفيشيءكل

جاعلننهوعبادتهالىوفاتهمنقرةبعدالاستحولثمالثرلرة-والارواح

الصنن.مدنمنكئيرفيالمعابدلهفبنيتا!لافه

بعدالحياةعنتحدثالكوتموضيرسيةاوالداويةقكنلمولما

الجديدةالديانةعوباخهواماسرعانالصينيينمنكثيرافانلذلثهالموت

لذلكفالضرتالنيرفانالهمتفرراصوالتي-الوذية-الهندني

الارولكنالميةالاكثريةدينوصارتهائلااتثاراالعينفيالبرذية

واالكوتعوشيوسيةينبذونالميننجعللمالجديدةالعقيدةحذه

.228-219عىالدباناتتعة"اه(
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العبيمىفانهولذلكالثلاثالعقائدهذهمعانجطاختلطتبلالداوية
.(52)دحاوآنيىعقائدثلاثيصتنقالذي

التايةةالملا!اتفجلالمييةللدياناتبحثنان!ايةوني

كاغلبالكوننيالمؤفرةالطيعةمظاهرقديماالمينيونعد-1

خرارقمنالخوتالعباكةظل!مظاهراهموكان..ا!مديمةالثعوب

علىماوتقدي!الافياءجميعفيالكافةالارواحوعادةالطيعة

ومنوالتوالدالاله!اجعلىقدرةمنا!دلوماريبةعورمنالأرض

بانوآمنوا..والافا!والجبالوالاثجاروالرعدالريحعبدواهنا

نفهالوقتفيولكنهميعبدانجبروطالمقدساتهذهمنلكل

الاله)العالمعلىمسيطرةعلياقوةبوجودفا"نواال!عريدبدأصفوا

.والصكمة)35("العدلغايةفيبانهووصفوه(الاعلى

عبدوابلالطيةمظاهرعادةعلىالقدماءالمييىديقصرلم-2

اصلافهمارواحعامشبهخووعلىكلهتاريخممدىوعلىايضا

كانوااباطرتهموحتىمفموالابطالحكمائهمارواحعبدواكما..

الامواتارواحانيعتقدونكانوالانهم(5،"مقدسيندائمايقبرونم

البادةمظاهراهموكان.الدنيافيوقبقىموتيبعدعنهمتنفمل

القرابين.وتقديموالموصيقىوالرقصالضناءهوعدهم

نيممنفيهوماالآخرباليوميؤمنونالقدماءالمينيونيكنلم-3
نا:ويقولونوالقدربالقفاءيؤمنونوكانوادائمعذاباومقيم

ال!لوكانويعتقدون،معروفةالماءفيمقدرةالحوادثكل

38ـهامء"4.3"98118"ها(0.،35)و2(2صالدياناتفعةافظر(52)

9.عيالادبانمقارنات/وابوزهرة175صالدباناتفعة/مظهرانظر(52)

.92عيالمقارنالدين/نونجم1و

فى-لتاريخ1فيامرىالمداهب/ي!جويد.جبان1:نظر1(5()

لدين1/وانوني12عىقرقو!ذوقانترجمةلهوبنبىادكونؤضيىس
.92عىالمقارن

-؟؟2-
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يحدثالقولمغيراللوكوانوالركةالخيرصلبالقريم

والق!.الاضطراب

بليوميؤمنفلمضينافيايغيرولمقومهبديانةكوتعوشيوساتزم-

اعلاحهطكلوكانالموتد!بفيعاباتفكيرتعسهيثغلولمالآخر

يقومالتيالعبادةبواصويقومالقرابينيقدموكان.الدنياالحياة

طذجاالدييةالناحيةفيكانولقد،اتصلدةالآلهةخاهصينيكل!ا

ويقر،يسعهماعدنرائعهوترتعدويرخفالرعدعوتمنيتثاءم

بته.منالئرلرةالارواحلطرداقعاويذ

وانمااليهايدكلودييةعدةاومذمبلكونفوشيرسيكنلم-

ضيوصااوتطبيقهاعلىحريماكاذالمتقيملللوكقواعدوضع

(دوجونج)مديةفيالقضاةقاضيمنمبتولىعدماخعوعا

امهنقلكمناعبهعنتخلىوبعدما(لو)اقيمنيالجرائمووزارة

الىفيهيلجالاشفهيا..سقراطكتعلييتعيمهوكان..التعيم

منقعرعحبةونيآخرالىمكانمنيتقلجرالاوكانالكتابة

.آراءهيوحونوالصريديناتلايذ

نيكعادقهموعبدوهمعبداالصينيونلهاقامكونفوضيرسموتبعد-

كلفيلهواعبحا!لكالمينعبادتهعمتثمالاصلافارواح.عبادة

واقامةالدروسلسماعالناسيؤمهمعبدالعننمدنمنمدينة

منبالوهيهاليوميؤمنلمومن..القرابينوتقديمالعلوات

هيل!تلامنيقربوتقدي!توقيرنضهفيفلهالمتعلمينالعينيين

العين.ارضعلىعاضعينيوطنيحيهماعظمباعتباره

والذيلكوتعوشيرسمعاعراكانالذيتي-لاووكذلك-
.كوففوشيىسش!رةالصينخارجيثتمرلمولكنهالنفييكبره

يخلوفاكانوأنمادينيةعدةاومذهبصاصالآخرهويكنلم

وكانالطبيعةفيالهادىءواتاملوالتقثف!والزلةالزهدالىالتج!

الىويوالآخرينعلىوالعطفوالرفقوالصبربالحلمببثر

الناستقاتللبماذا):يقولوكانناس!الابالاماءةومقابلةالشامح
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الاسامةقابل.ضاتلكأنيتطعلنالارضظهرعلىاحدافان

الطييننغيرمعايضاوطيبالطيينمعطيبفانا.بالاحان

ومخلصللمخلمينمخلصوانا.طيينكلهمالاسيعيرفبذلك

النان.مخلصينكلهمالاسيحيرفبذلكالمخلعينلغيرايفا

ضيءالعالمفيوليى.عليهاوتتغلباصبهاتمدمالعالمفيالاشياء

كلمغالةفيالماءمناتوىشيءلاولكنالماءمناضعفولااين

.وقوىعلبهوما

فلفياخاهمنالداويةقحولتبنواتتي-لاوموتوبعد-8

آوىوأبناءالفرانيعبدوناتباعهآلقهاوراحومبوداتهالهاديانةالى

ووجودوالعوذةبالحراعتقادهمزادالزمنوبمفي..واثعابين

الثرارواحوكلواليلانالدماءوعماعيوالجنوالمردةالئاطين

وثادواالهامنهجعلواانبعد(تي-لاو)المييونعبدوهكذا

هذهاصولتزالولاكهتفاعلىبخاءإنالواغدقواالمعابدله

هذا.يومناحتىالصينفيالملايينعقولعلىتهيمناهق!لفوالديانة

العائدينالعينيينال!جارمعالمينالىالوذيةالديانةوفدتثم-9

تنافىواخذت..اقباعالهاولقيت..والفنيبالفيرحلاتيمن

واترتافتعرتخىتي-ولاوكوتعوضيرساتاعبهموتغالب
)افيفانا(الموتبعدالحياةفيعقيدضابببالمينانحاءجيعفي

الذيناولفهمومعيرمميرهممرفةانىتواقينالمييونكانفقد

الداويةمنهاخكاقيالعقيدةقلكارواحهميعبدون
اقفكيرنيتلامذتهينهىكانكوئعوشيوسانبلوصالكوتموفيوصية

هشهموصرتالدنياالحياةفياقفكيرعلىويحثهمالموفوعهذافي

الارواحمآلسطلهتا،يذهاحدانويروىامتهماحواللاعلاح

علىنقدرفيهف:الاجاءخدمةعلىنقدرلم)فاجابالموتبعد

.(آالمماتفعرففيهفالجاةنعرفولمالامواتخدمة

:واخلاتاتفاقوكوتموضيرستي-لاوبينكان-(.

-؟؟،-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والبروالمبربالحلميثركاننهماكلاانفيفيتثلالاتفاقاما

عقاثيغيىلممنهماكلاانوفيوالخرباءالاتربننعلىوالعطفبالوالدين

ثموصانيثاركمكانوافماضيئاعليهايزدولمالدينيةقومه

ثرها.وشعا

اوجه:فمنبيفماالاخلاتاما

اعلامحاولةنيالعقلوشحذالتفكيران(تي-لاوايرى-آ

وانيخفمهاممااكرالحياةيضروانهفيهجرلاالفاسدالمجتمع

فيالهادىءوالتاملوالزلةوالتقشفالزهدفيالخيركلالخير

الطبيعة.

حالهممنليصلحبالناسالاختلاطضرورةكونفوثيوسيرىينما

الدنيا.يىوالزهدالناساعتزالمذههمنويى

الأولوكانالتقاعدماتي-للاوكوتعوشيوسحوارفيجاء

يفزلطانالامةآحادمنضخصكلواجبكاناذا)كهلاوالثانيضابا

يفلحهاالارضوفييععرهاالمدنفييبقىالذيفمنالكهوفمنكهفني

عامراالكونليبقىويعمليشلالذيومنفيايمهرالعائعونيويزرع!ا

فسوالفضلاءالحكماءعلىمقموراالاعتزالكانواذا8الانانببني

مرف!دولاهاديلاحائرينالناسيزكام3ويؤدبهالانساني*ريالذي

الاطءةومقابلةوالتامحالعفوتي-لاومبادىءمنكان-ب

..الطيبضمعطيبانا..بالاحانالاطءةقابل)بالاحان

ومخلعى..للمخلعينمخلصانا..الطيينغيرمعاصاوطيب

.(المخلمننيخرمعايفا

كلفيمجراهالعدلياخذانضرورةيرىكوتعوضيرسكانبينما

عنالعفوالعدلمنول!اصاءتهعلىءالمييعاقبانالعدلن!فالامور

.(ضرارولافررلاامعهيعدلولكنصينة

الاشاءلجيعالعظمىالبدايةهو(داو)انقي-لاويرى-%

يحيواانيريدونالذينالناسعلىواجباولوان،العالمفي
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افهطريقاى..بداوالايعانهوعحميحةسعيدةفاضلةجاة

ذلك.بعدبنفهاتعنىالتيهيالدنياوان

وعفاتهواصمائهاقعنضيءبموفةيخنملاكانكوتعوشيوسينما

افهان:يقولوكاندنياهمفيواصادهمالناساعلاحنيجهدهبذلبل

نجضه.يعنىانيمكن

افلاثالدياناتالىبالاضافةالانالصينفييوجد-1؟

عمدويبغالاطرميالدين(البرذية-الداوية-الكوتعوشيىسية)

التيالثصجوعةبجانبالميحيوالدينميونا30منكثرقباعه1

للمين.الرصيالنظاماصبحت

-؟؟6-
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الثالثالمبعث

أليابانيةالشنتوديانة

حا"3ءير

واتئارهاالدياناتكثرةجثمنكالعينادبانانالمروفمن

.والأسلاموالميجةوالكوتعوثيوجةوالبوذيةالثتوفياتئرجث

بدائية.ديانةبدايقانيكانت..يقةصيابانيةديانةهيالثتوانالا

علىساعدقهاالميلاديالادسالقرنفيالياباندطتحينالبرذيةانالا

لاتزالانهاالاقديمةبدائيةمبادىءعلىبيتقدانهاورغموالارتقاءالنمو

الاقتماديةالنواحيفيومظورتحفرشعبظلفيتعيثى
.،ههوالياسية"

ويعبدونخاعةبورةالضيعبدونالقدماءاليابانيونكانوقد

ولقد.الخ..والافهاروالجبالوالنجومكاالقمرالاخرىالطيعيةالظواهر

الحربيين.بطالهم1واباطرتهمالظواهرهذهجانبعدوا

ايابانفيممروفينكاناقديمينكتابينعلىالثوتعاليماعتهمدت

وقياموالكونالخيقةعنالكابانوتحدث.وينهوجيكوجيكياسهما

،لعالم.

تفي(شن)و(الخيرةالارواحطريق)اوالألهةطريقالشنتووقعني

تي(-لاو)بهاجاءالتيإلداويةالديأنةاسم(تاو)والخيرة،لارواح
هذهواتخذت.(56)اليابانيةللعقدةاساساتشكلفالارواح.الصينني

وهي:الدينعيهايقومقواعدخمىالعقيدة

.مطهرةالناربانالايهمان-لأ

اتطهيرنيبدولا.للعتملبالخضوع.لروحربالتطهيرمنبدلا-2

.النجاطتمنبالاحتراسالجدي

78!ال!هآ9"كاااهـ*أ59"ءا(2.0)كط)ءه(

.2(5عىسليمانى/الدياناتقصة)6ء(
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ايام!ا.وضطالاعادتقديىجب-3

.مبدا22علىعددهايربوالتيالمغدصةالاماكنالىالحجفرورة-4

.والجاكل)75(المعابدنيالآلهةبعبادةالقيامجب-ء

يالهايعمونلاانهمالاعياواحدةباص!ةيؤنونايابانيننانورغم

الثانويةالآلهةاما.ايويةالرثؤونتندخللالانهاقعبداتيفيوزن

بالملاةالعإمالواصمنفانهوالابراطورالطبييةكالظوامرالاخرى

اما.المملكةوقوانننالامبراطورباوامراقمئلةاوامرمموأطاعةلم

للكونققدمهماكلفيالبثرمعملتصقةدائ!اقكونفاضاالطيعيةالظواهر

فر.اوحرقفايامن

ويسالأولوجهينتخذايابايةالعقيدةانالظاهرفانوكذلك

الحاكمينبعبادةايابانيونويقوم(3(!ا!*8ا)"ءا،أالدولةعقيدة

بنياضا.وأقامواالدولةاصواالذينوالاسلات

العقي!ويسىالقائلاسلافعادةالىاخاههمهوالثانيوالوجه

افهخيفةيقبرالئانيةالعالميةالحربخىامبراطوركلوكانالمزلية)85،

ليرافقوتوفاتهلدىينتحرالشعبابناءمنالكثيرفانلذلكالارضفي

تلئهلكنبالجعيلو!فاناتدينايقبرلهالاخلاعىاناذالآخرالعالمالى

واصبحالثايةالحربفيالابانخارةبعدالامبراطورنحوتبدلتالنظرة

ططةمنوالكفةالمعابدقخلمتفقدوبذلكظلمةدنيويةظرةلهينظر

.لؤوضا)95(الموجمةالدولة

خاعةمكانةالسابقةالديانةفيلمقكنفلموالكهنةالدينرجال-ما

يعاملونيالناس..وكانالاخرىالدياناتفيكعاالثعبطبقاتبينمتازة

وكان.المعابدوجاجزوارعدقاتعلىيتعيشونروحانيينكمعليئ
.البلادفيللكهنةرئياصبقيخماالامبراطور

البرذون.بمعابدقورنتلوبباطتهاالثنتومعابدوتتاز

.59عىالدعلوجيناروق2ب-نق1امتاب-*لهةتاريخ(57)

ول.صللعقادوالله2،6عىلديانات1قصة(58)
هـ+"ه21،.!اهـ*5"ءأ،أ(!.؟له!"1!ك))9ء(

-؟؟8-
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القرنفيكورياطريقعنايابانالىالبوذيةالديانةدخلتوقد

الاخيرةوعاعدتايضااليهاالكونفوشيوسيةودخلتالملادي،لادس

لهاخصبامرتعاوجدتولذلكالحاكملللطانالتامالثعبخضوعلحى

.هناك

حثالمينيينفيوجدناهمااليابانننفينجدالأحيانمنكثيروفي

والجميعواحد..آنفيالئلاثةبالاديانيؤمنمنالناسمنالكيرناكان

وحاولعديقيياالارضوطكالىاتفت)ايابانيةالعمدةفيجاءمايردد

."6")(تموتخنىنحوهاواجبكتؤديان

:نقولاليابانبديانةالموجزالتمريفهذاضايةوفي

عبدحيث..ايابايةالميهالدياناتاصولفيكبيرقشابهيوجد

والا!رمالبوذيةواضنوردوا،الطيعةومظاهروالارواح،الاصلافالجيع

مدأوصفوا..فالاولبديانةالمسديانةومزجوا..والميحية

الابانيينوعد(تي-ضافغ)المينيينعند:كان(الاعظمالاله)التفريد

سوىذلكفيوالابانننالعينننبينخلاففلا(نوميكوتو-ازاناجي)

كاغدالهمتقدي!همفيالمينننواغدالاباطرقهمتابفياليابانيننغلو

.الثؤونجميعني

.272صالدياناتتصة(60)
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الرابعالميعثص

الفارسيةالديانات

الثعوبك!غلبالكوننيالمؤثرةالطبيعةقوىالقدماءالفرسعد

وسمو.محاصيلهمينفجالذيالمسالالهابرزهاوكان..القديمة

يرويالذيالمطرواله(انينا)وصوهاوالارضالخعبوالهة(مثرا)

نيتصاعدهمكانتالتيالالهةمنكبيرةومجموعةالريحوالهحقولهم

بمحصولومدهمورعايتهواروائهالزرعكانبات..الىزقعلىالحصول

الفرسقدسكما.الخيرةالارواحاي(دايفا)الآلهةهذهوسوا..وفي

.(هوما)وصوهالثوراو!لاوالبقرة

بالافافةيؤمنونالفرسواخذ..الديانةهذهتعقتالزمنوبمضي

(العائلاتوآلهةالقبائللهة3المحليةة!"منبكئيرالخيرةالارواحالى

.،6؟والارواح)الآلهةمناخرىانواعوبعدة

الالهةلثكرالجالويمعدونالطبيعةالىيخرصنكانواانوبعد

واصنامقماثيلهينةعلىآلهتهميثخصوناخذوالهاالقرابينوتقديم

..والفضةالذهبمنواحياناالخشبمنممنوعةاوالعخرمنمنحوته

وقخصصت...فارساخاءجميعنيشدوهاالتيالمعابدفيووضعوها

وهكذا..الدينيةالطقوسوم!رفةوالثعاؤالمراصيمبحفطالرجالمنفنة

المعابدواتثرت-والاوثانالاعناموعبادة..لآلهةبتعمطالفرسدان

واضمالخيرةالآل!ةيرضونكيفيعرفونانهمادعواالذينالكهنةوكثر..

الكهانانالعرساعتقدلهذامنايريدونماتفعلجعلوهاانيملكون

وعارواوالبثرالآلهةبينوسطاءاضمعلىاليهمينظرونواخذواالناسخير

همهللحعولالآلهةلدىويوسطوضموالملماتالحروبنيبعيتعينون

كيفالكهانوعرف..الطيةوانحياةالسعيدوالصالوفيرالرزق

المقارنالدين/وانوفي279-276عىالدياناتقعة/مظر:انظر161)

،43عىالادنىوالرقمعرحغارة/حننوعبدالنعيم109ص

.31عىن1الميزكفةنيالاديانى/والهاشس
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بملابةيقفونوكيفوالعوذةبالحراكرسعقولعلييخوذون

عبادةمنوقخليمها..الفرسعقيدةاعلاحالىضدفدعوةايةضد

الاله)التفريدبدأمنبالفرسوالاتنقال..الآلهةوتعدد..،لاعنام

هذامندعوةاولوكانت(الواحدالاله)اقوحيدعدةالى(الاني

.(زرادفت)دعوة،لقل

:"سيةالمص"اواررالهثتية-1

ال!رستاني:ويقول.مق583وتوفي660حواليزرادشتولد

انهعلىالمؤرخونتفقويكاد.،62"الريوامهمناذربيجانمنابا.ان

يصمونهنهرفاطيءعلىالفارجةالبلادمنالئمالةالغربيةالاحيةفيولد

وعندما.،63،)أراس(باح!اخيراف!و)داريزا(المجوصيةالكتبني

الذي(كوروس-)بورزينمعيدرسببااركلدرهمنالابعةبلغ

اعوامثمايةزرادشتوظلايرانأنحاءج!يعفيبالحكمةض!رتهت!تا

الىتعدت!ابلالعقيدةعلىمعهدراصتهتقمرلمحيثبورزينالحيهممع

.(6،"المرضىوعلاجالماضيةوتربيةالزراعة

تطوحوالتي-والتورايننالفرسبنننثبتالتيالحرباعقابوفي

المرضىلمعالجةعمرهمنعرةالخامةحراليفيوهوزرادضتفيها

فيالفاقةوازدادتالمرضواشتدالمجاعةاتثرت-الجنودمنوالجرحى

.الحربوقتفيقائمةكانتالتهـبالمورةبنفىفارسبلادانحاءجيع

والفقراءالمرضىخدمةفيوخبرتهجهدهيفعزرادضتتطوعجديدومن

لذلكوقتهكلزرادضتفيهاكرساعوامخسةوانقفت..وطنهانجاء!ن

به.للعإمتطوعالذياليلالعمل

حصناءفتاةمن-ابيهرغبةعلىنجاء-وتزوجموطنهالىبعدماعاد

ومر*يفلاحاويععليتقرانفيأبيهرنجةزرادشتورفض(هافويه)ام!مها

خلالومن..الناسآلاموتخعفالمرضىخدمةفيعملهوواعل..مائية

حن/النميمعبد:وانظر(اعى2بوالنحلالملل/الهرستاني(62)
.((6صالادنىوالثرقمعرحفارة

.93!حافىالعغاد/(6)آ

.282صىالدياناتقعة/مظهر16()
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يتاءلتبدأهناومن.قتيلامهن،رحاوالاسآلامان!ح1هذاعمله

يمرفانهلريمنىزرادشتوراح؟الالمالىالثرورهذهخيءاينمن

حلمهيحققانلاشطاعاذن..الناس.بواجههالذيالعناءذلكمعدر

.،65)ءادصالناسكلجلني

:ادفت:ضتلعلىواتالزبرمعدرمعرفةفكرةاض!حوذت"ظ

يتهفيوالاستقرارعملهمواعلةيطيقيعدفلمجوارحهكلوامتلكت

خلالهايعثىالوقتمنفترةالناساعتزالوقرر..وبناقزوجتهمع

الناسويخلصممدرهماعلىيقفعله..والثرالخيرفييفكرناصكا

حياتي.فييواجهونهالذيالعنهاءمن

سريفهمانويحاول..يفكروجداخمئل(سابلان)جبلفيوهناك

..الاسبينتجاربهجيعواتعرض..تعلمهماكلفيفكر.العالمهذا

والثرالخيرعالملهيفرماذلككلفيجدانالامر6بادىيتطعولم

..بيتهالىويعود..عزلتهويهيبحثهعنويتخلىيين!كادحتى..

ذهنفيانقدص.."ودصيرخيالظا،ماخذوعندما"لثمىفىوب

الخيرمعدرعلىومعهانهواغقدعظيعااتجهاجالهااتهجفكرةضتزر

الحكمة.برعلما1!عاطووالثر

وظلامنور..وليلفارمنيالفايومانكما:هوفكرتهوحرهر

ن-!تيلا.و!الليلانوكما..والثرالفا!لخيريننفالعالم

للخيرابدايهمكنلافكذلك..مطييوالليلمنيرالنهار..طيعتهماتتغير

.خيرايميحانلثرولاثرايعبحان

ضرايكونانبدلاوالثر..دائماخيرايكونانبدلاالخير)

والاعامالاوثانعادةانذلكمنزرادضتواضتج."66)(دائما

لملتعنعالثرولآل!ةبالاعداءوالهفلمةالثرقوقعالخيرلآلهةوالتقرب

نايمكنلاالثروآلهة.ضراتعنعانيمكنلاالخيرفآلهةخط!صا

.282،283عىالابقلمعدر1:انظر*5)

ترجعة60عىالحضارةانتصار/وبرصتيد285عىالابقالمعدر(66)9
.فخريأحمدالد"لهتور
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واحدجر:قوتانتحكمهالعالمبانزرادضتآمنوهكذا..خيراتمعل

قوةهو)اهرمان("8،و..الخيرقوةهومزدا()اهوراوبانواحدوشر

الناسيفعلهالذيوما،:الرطقولماذاالخيرطقلماذاولكن..،لثر

.،الثرعلىيقفواخهى

حدثانهالزرادضتيةمعادروتقولذلكفييفكرزرادشتاخذ

خلىروحانيةبثوةاح!انيفكرالجبلعلىواقفهوبينمايومذات

امامفيهاثلصاويةرطةفيواصطحبه-)فاهومانا(الملائكةكبيرفياله

الوصاصاروتعلموالحقيقةالحقكلماتتوتلقى..نفمهالماءرب

.النبوةامرالىواستمع

.وخلاعةللناسبمكلوتهويج!رامريمدعبمامنالجبلذلكبعدترل

الاعاموعادةالآلهةتعهمدانكرانهالفارسةالديانةفيجديدمنبهجاءما

مخزلةدونماالىالثربالهونزا!اقهعفاتمنالمحضالخيروجل

بان:وقالبالعقابوانذربالثوابوثرالاعلىالالهوبينبينهالماواة

موصوفواحدالهعلىالربوبيةوقصرالجدلخلقطبقالروحخلق

ص!رى.،67)الزيهعفاتمنزماقانجاءيفهطمايارفع

اصتع!لديهميكنولمزرادشتتعاليمالىفارساهليمغلم

محوسواقع!اكانالتي3واعناآلهتهمالفواقدكانوالانهملتقبلها

..!دلايمركهمالازرادضتاليمايدكلواللذانالثروروحالخيرالهينما

عنهوقخلوا..ا!بجاءالتيباقهعاليمتؤمنلموعثنتهاصتهحتى

وكانتبهمؤمنينعنبحثاالبلاديجوبواخذبلدتهفترك..وطردوه

الدينيسب!درجلانه:تقولالتيشهرتهايهتجهبلدكلالىتبقه

ععاباعوامعثرةبزرادشتمرتوهكذا..الناسنهفينفر..والكهنة

،لمنزلة.الدياناتفيالشيطانمواهرمناواهريمان(*،

التاريخنيامرىالداهب/جريويد92ص*1/لعقاد1:نظر1(671
العقلألدفياصلاميةلهراصات/والجنىقرقوع!ذوقانترضة112عى

150،151صالبهرىالرمالات/قراعةوسنية16آصوالاديان

/حضارةحينالنعيمدعبد(2عى2!والنحلاممل/لهرمتلأى1و
.((6عىالادنىوالرقمعر
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الجثوواعل..جدوىدونويصدقهبهيؤمنمنجدان؟ملوهو

له:قالالذي(مييوماه)عمهابنوتان..يصدقهمنجداذواشطاع

اقعلميننبدكلوةتبداان...فعيكالناسفهمعلىجداثاقةقعاليمكان

الرأيزرادفتواشحن..المبةالافكارفهمعلىتدربواالذين

الملكاماميثليكدولم..!ثاصب(الملكجث)بلخ(مدينةوقصد

الواحد!ل91نجينجامازرادضتانا)ةرعبحزمفيعوتهارنفعحتى

اتهافهة..الربرةالاعامنيقبكلاحولالملكا!يااليكجئت..الحكيم

وكفةحكماءعلىيتغلبانزرادشتواصتطاع..خالدحقالهمجدالى

نافترةبمداخطاعكما..بهجاءيخمازرادشتلمائةجمعهمالذيالملك

البا،!اطباءعلاجهعنجزانبعدبهالمعفالمرضمنالملكجواديثمي

الواحدبالالهوآمنزرادثتتعاليم(كثتاب)الملكاغنق.ا!عمروكهنة

واعدرالجديدةالععدةلهذهالحقالبيهوزرادضتانواعلنالحيهم

زرادشتوعين)افستا(وصيتالذهبمنبحروفتصاليمهبكتابةامرا

بلخ.بلاطفيللكفةكبيرا

جيفيزرادشتبها6جااقيللععدةالملكاعتناقانباءاتتثرت

نارففتاتياصتهخى..الجديدالدينعلىالناسواقبلفارساخاء

..بهايماضاوقعلنوقح!هبهتفخرعادتقبلمنابتكغي

عبدةعلىالنهايةفياتتمرفقد..زرادضتتعىالعادةوملأت

ويقبونايهنو!تسيعديديناتاعاووجدوالكهانوالسحرةالاعنام

الالهتعاليمبانكثتابالىزرادثتوأسر.الجديدةوشائدهتمايمه

.مكانكلفيينثروهاانعليعوان،جيعاالبثربهاقعدالواحد

بلاداخاءجميعالى-بعدها-الرسلاظلق..الملكووافق

ماوصعان..المقدسالكتاب،الافا"قعاليملنثروخارجافارس

وعلتخى..وخارجهافارسبلادجميعفيالزرادشتيةقعايمائتثرت

.والفد"86(اليونانوالىبلتورانالى

العقاندفي/والحينى310-2ولعىالدياناتقعة/مظهر:افظر(68)

*رنىعىوالثرقمعرحضارة/حنينالنميموعبد،6(صو*ديان
.178عى1بالاوومنيلفلنى1لفكر1/والثار(؟6

-)12-
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ادراهمشتية:عقلألهد

-:حوحيد-1

وعبادةالآلهةتمددفياقثلةالوثيةوشدةبففزرادضتانكر

ب!رفعوصفهوقد..،مزدااهورا،)واحدبالهالايمانالىودعاالاعنام

منمجردازليقديمفهو..اتنقلهعفاتمنزمانهفيالناسيرفهما

وهويموتولنيولدلمالنقصأدرانكلعنمنزهالمادةضواثجيع

فيموجودوهوبمراوعننتدركهولاينظرولايرى..الارواحروح

ويعلموالمتقلالحاضريعلمومومكانايفييرىلاولكنهمكانكل

ضيءعيهيسمولا6شيكلعلىقديروهوالنفوسدخائلويدركالضيب

..صواءحدعلىوالاغياءالفقراءوراعيلهمعينلامنمعينوهو.ف

لروقالناساقوىوان..الناسعنالفرومانعالهموممغرجوهو
لشدالاساليهايظلعاقيالمنظورةالغيرالقوةوموأمامهبفمفهم

.لعوسهم)96(منوتقوىازرهممن

هي:زرادضتعدالحنىاثهاسماءواهم

.ءالريف..القدس..الكامل..النعمواهب..المئولالر

..الطب..المعم..الد..المفني..القي،الخبير..الحكيم

مازدا..الخلاق..الثافيالصير..الحقمحق..القهار

،70"،العليم"

كامحوصةغير"غييةقوةالزرادشهالديانةفيالالهكانولما

البثريالعقلحممةادراكعنيعجز-المزلةالدياناتنيالحالهوكما

الناسيتمكنخى-زرادضتلجاانسانخيالتحورهعلىهوىولا

برمقلن،فيدااهورا"الىفرمز..الرمزالى-القوةهذهتعورمن

تصورعلىفميهمااقفكيرطريقعنالبثرعقولتقوىخىمحسوصين

---.---لنارط%لشمى-ثوهماالالهعسفات

امرئهب1لمد1/ي!جويد:وانظر.آ11عىالدياناتقعة/مظهر(69)
كا.211صنربخ1في

البهرىالرسالات/قراعةويخه96-95عرلله1/العقاد:انظر(70)

.151عى
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يمطيععورةفي،مزدااهوراروحتشلالهماءنيفالشسى"
هياذ،الأول1المبدعغاتهب!ئقعفاتمنبهاقازتلماادراكهاانس
الدتءف!يهاويبعثالكائناتجيععلىالخيريعمىقلأليءمثرقكائن

والحطمنهاالاقترابالثرنزعاتقستطعولاققاوملاقوةوهيوالثاط

وصفاضا.ط!رهامنوالاتقاعىقدرهامن

العيا.القوةتلكلناسيشلالذيالعنعرهيالارضفيوالنار)،

صلكةةر!طمقوةايفاهيبل،فحسبازلياساذجااولياعنمراليتي!ف

.،الفاداليهايتطرقانيمكنلانافعةنقيةطاهرة

اتباعاناجلهامنالناسينمورالتيالعورةقلكقيووهكذا

فع..كبيرخطاالفكرةتلل!انيؤكدونهمييناالناريعبدونزرادضت

اثصىجانبالىيروضاولكنهمالهامنهايخذوناوالاريعبدونلا
بالالهوالصركالوثنيهويعدون..احديراهلاالذيالالهلقوةرمزا

الواحدوحدة1مبدأنكارقتفمنلانهاكبرىجريمةالحقالخيرالواحد

.مزدااهورا

مقدتلانهايعبدوضاولاانريقدسونانهم:الزرادشيونويقول

محضخيروهولهقرلكلاواحدزرادشتدينفيفافه."7؟"زمرك

وهو..العالمفيوصادةونورومجدخيركلمعدروهوفيهثرلا

ميالخيرةالالهوقوة..الرحيمالادلالاصمىوالقاضيالقدسيالمثرع

ماكلجبهوالذيلمااهرمن،،الرروحعلىالنهايةفيتنتعرالتي

مغلوبوالثردائمغالبزرادضتعندفالخير.وعناءفرورمنالعالمني

علىوالكفايةالقدرةمراتبفييبطاهرمنزالوما..اجلالىمنظور

لهمحيهصولاسلطانهالخالقيازعالذيكالمخلوقعادحتىالمذبهذا

.،72)الخذلانمنالنهايةفي

لحيي1و96عىافى/العتر:وانظرآ12صالدياناتقصة/مظهر(71)
فيت1محافر/هويدييحيىوالدكور167عىوالاديانالعقاندفي/

.6.عى2بوالنحلالملل/وال!رساني.(8عىالاسلاميةالفلغة

.95عىالهه/العغاد(72)
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عبادة:زرادئتدينوكان!:زرادشتعقائدفياث!رشافيقال

.،الخبائثواجتابالمنكرعنبالم!روتوالنيوالامربالطانوالكفرافه

مزداكاد!اهورايزدانوكذلكمتفاداناعلانوالظل!ةالنور:وقال

امتزاضا.منالتراكيبوحملتالعالمموجوداتمبدأوهماواهرمن

والظلمةالنورخالقتعالىوالباري..المختلفةافنراكيبمنالموروحدثت

اليهينبانجوزولا،ندولاضدولالهثريكلاوهو،امح!بمو

والفادوالصا،حوالثرالخيرلكن.الزروانيةقالتكماالظلمةوجود

يشزجالمولو،والظلمةالنورامتزاجمنحعلتانماتوالخبثوالطهارة

الظلمةالوريغلبانالىويتغالبانيتقاومانوهماالعالموجودكانلما

هووذلكعالمهالىينحطوالرعالمهالىالخيريتخلعىثم،الروالخير

رآهالحكمةوخلطهمامزجهماالذيهوقعالىوالبارىالخلاصصبب

واما،حقيقيوجودوجوده:وقالاعادالنورجعلوربما.اقرايمبفي

وليىموجوداتيرىفانهالثخعىالىبالشبةكالظلفتبعالظلمة

الوجودضرورةمنلانتباالظلاموحملالنورفابدع!يقةبموجود

فيذكرناكماالأولبالقصدلاالخلقفيواقعضروريفوجوده،التضاد

.(73)والظلالخص

2-طنبوة:-

كانزرادشتانويزدونالالاءوببعضبالنبوةالزرادضتيونيؤمن

مزدااهورايناجيكانوانهاليهيوحى4اجمعينالخلقالىورسولانيا

ماهذا..لهاديهوالمشهديلمعلطالمتعلمسؤاليالهجوابهويمع

الثموسماررصالذيمن:مزدااهوراياالجرفاعدقني..عنهاوللك

لأرضاقرالذيومن؟وتضاءليتزايدالقمرجلالذيومن"والجوم
خرالذيومن؟تقعانالماءوام!..فوقمنوالماء..قحت

115!صلمتارن1لدين1/انوفي،نظر1و(3،،2عى2بوانحلاللل(73)

.25عىاللهرصلمحمد/حنالخضرمحمدوالبئ
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ياانتانه،الخيرالعقلاخرجالذيومنآصغهاوالصللرداح

.،7،مزدا"اهورايا..واحد

:كثيرةمعجزاتنيهمالىالزرادثهوتنب

فيزرادضتوكانبطهفيكتاسبالملكفرسقوائمدخول:نها

.المرسقوائمفاطلقتفاطلقهالجن

واعروا-لهموصفها-بةخذوا:فقالادىعلىمرانه:ومنها

.(7"هالاعمىف!بعرففعلوا..يبصرفانهعيهفيماءها

-:2-،لمنقد

)اشيزريكا(اصهرجلالزمانآخرفيسيظ!ربانهالزرادضتيرنيؤمن

الجورويميتالعدلويحيوالعلمبالدينالعالميفلن.العالمالرجلومعناه

الامورلهوتيرالملوكلهوقنقادالاولاوفاع!االىالميزةالننىرد

وزوالالققوصكونوالمكلةالأمنزمانهفيويحملوالحقالدينوينعر

.وجوراظلماملنتبعدماوعدلاقطاالارضيملأ.(*)المحن

المنقدكلر-ع

والحابالاخرىوالحياةوالقامةبالبثالزرادشتيونيؤمن
فارقتاذاالمبروحان:ويقولونناراوجنةفيوالعذابوالنيموالجزاء

وقعبقالازهاربهاقحف..حاءفتاةعورةفيالدياناممبلهاالجد

صورةفياستقبهاوالا،عالحاايتكانانهذاالطيةالروائحا!ص

بر،يترا،)والعدلملك،رضنوه)،تلقىوهناك..جداقبيحةفتاة

عدهرجتفاذا..الاناناعمالوتوزن..المزاننمباقدالنور

نآيبدلا:اله/97عىبقولهانجاةهدهئلعلىلعقاد1استاذناعلق(7()

في،الةتهحاوالوعيعنقغيباتيالطائعاعحابمنكانزرادضت
صقر،!عنروىكمامحجوباوظامرماتفمنخعةتا1اعووعيها
والملهمين.الموهوبننمنوائاله

هـذهمعارصةنيطويلةسينقضواتبالطبعارفاكاننه1تىلا(7ء)

لطيى1بالملاجكانللجوادئفاؤهايضابالادويةعارفاوكانة!ا
شيءعلىدلانللاعىوعلاجهضموراعابهااتيالجوادقوانمتدليك

وذاكمداوليىلاتوانيلثلى1بخعافعىمعرفتهعلىيدلفانما

.،آص2بوالنحلالمللفيلهرشائ1يقولكماشيءنيلممجزات1من
.2ب((عىوانحلالملل/ئهرستاني1:انظر(")
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اعمالعدهرجحتواذا.نعيمفيوعاثياصماءالىالىصعدالخيرآعمال

بذالكفتانعدهتعادلتواذاعذابفيوعاضال!اويةالىهبطآلثر

كلهالعالويتطهرالقيامةتقومانالى،نعيمولافيهعذابلامكان،لى

."77)مقيمنعيمنيمزداحغرةفيجميعايرفعونثمالمقدت.بانار

-:طقيامة-ء

بالارضناريكوكبيمطدمعندماالزرادضيننعندالقيامةوتحدث

وييلالخاسوينممرالعناحروتذوب،هداالجبالوتخربالناس،وتميد

النحاسمنمهرفيايامثلألةالناسويضلوانمارهاهرمانفيفنىجهنمالى0

الخلألقمزداجمعهذاوبعدوسلامابرداذلكالصالحونوجد..

.باعمالهم"82،-جازي!مر

-:كلمر،!-6

المالحفالركل..جنمفوقممتدوهوبالصراطالزرادشتيونويؤمن

كرسيعلىجالىملكفشتقبهالجنةالىالمرا!جتازخىاعماله.تصحبه

بحياةوتشعآمناسالماادخل:لهويقولا!ابفيقحالجنةبابعندذهبمن

..الاليمالعذابليذوقمزدابحكمالارفيفيقعالطالحالرجلوأما-

وجندهاهرمانويفى..الارضنجبرالارضتبدلحتىهكذاالحاليستمر

.الخير"97(قوىوجيعمزداويبقىالاجاءمنالوجودفيمنوجيع

-:7-طشنلكلة

الىموكولالبثرلاطاءالمميرققريرحقبانالزرادضتيونيعتقد

.يقررهماهذاالعذابمنينجوةا!لامنلهيثفعفعنزرادثتنجيهم

وابلقي..التحعقعلىليقل".44رقم،اياضا"فيالراردالنص

الجاةاسمىقبلجعندما..المقدسالملكايهاالكاتوكلفانا..يقينا

امرى.كلاعطا.العاويةالمحكمةمقدراتمنهل.مماككمدخلعند

.97و92عىافه/لعقاد1:انظر)!ي(

.111عىالمقارنالدين/انونجلاافظر(781

.112-111صىالابقالمعدر:انظر(79)
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!اياكلالاهرةلروحهتوضعالذي-المرصلالبي-هوانهضا

..(80"رلا

-:!زر،لهشةممهمر

كتابهمكاوهوافاالزند"هوالزرادضيةللديانةالرئيىالمعدر

ومعناها:"افتا!وفرح:ومعناها"زند"منمركبةوالكلمةالمقدس

.والرحالنعى"افتاالزند"معنىفيكوننص

الزمنمنطريلةلمدةالفرسلامةالادبياقاريخالكابمذاوتضمن

وطقوسوضرائععقائديتفسكما؟القديمالمهد!المقدساليهودككتاب

الانانحركاتوهيالتكيفمواردقموقدالزرادشتيةالديانةوشعائر

الحركاتهذهفيالانانجرىفاذاوعمل،وقول،اعتفاد:آاقاثلألة

عنخرجفيهاقعرواذا...الاكبرالفوزفازوالثردعةالامرمقتغىعلى

"81).والطاعةالدين

قبلالثفويةالروايةعلىيقمدعديدةقروناالكتابهذاظلوقد

به.القطعلايمكنامرالاصليالنصالىفالوعولذلكوعلى،التدوين

.،82)امزترتيامرتبنجبرانهذلكالىيضاف

الانكليفلةنيالىا!فأالزند-30اهـ!ا-"شيفل"الاستاذترجموقد

يتحدثوفيهفهالاولالفعل7ـه"،أ،هاكالفديداد"تمثلفمول

الفنديدادبعدوياقيالثريمةاوامرويمنحهزرادضتالى"مزدااهورا"

ويخهما:الدييةللطقوسوممالا!3!8والياسخا7أ3082ـه،الفبرد

الدين.برجالخاعانوهماعلواتوكتابتراتيل

علىالآناليهايظرالتي(58"ا،ك!الجاثات)اياصناوتنفهن

ـهذه،ولتيوتمهزرادشتالىتنسباتي،الوجدةالافااجزاءافا

".7،3"13اياشات"قتفمناقي-الكغيرةالافااي"افتاخوردن"

.168عىوالاديانالمقاندفي/الحينى:انظر(80)

حنالنيموعدعىآ(2!لنحل1والملل/ال!رستاني:انظر)اول

لالعامريلحئ1وابو.((9عىالارنىوالرقمعرحضارة/
.9،181ءاعىالاصلامبمناقبالاعلام

.16،عىوالاريانالعقاندني/الحيى:فظر1(82)
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الثعائرعنالمقطوعاتوبعضخاعةوعلواتالملائكةلبغىقمجدوفيها

،لدينية.

الديانةتصريرنيهاماالمحدثونالباحثونيراهالذيوالممدر

تسىالتراتيلمنمجموعاتخمىتتفمنوهي،اياسناهو،لزرادضية

قتضمنالجائاتانالاخونويرى.عئرةسبعالترايلوعددالجاثات

:ويقولونافاالزندبمتابيضمهااقيالزرادثهللديانةالقديعةالعناعر

المصادرخيرمنفصذلكوعلىزرادضتاقوالببعضاحتفظتانها

.(83)ه!لايدل

-:زر،لهشتعق!ت!يف

ذلكفيناضاواتغييرواقحريفالتديلمنزرادفتعقائدت!لملم

كماوعقائدصتعاليمهتبقفعالاخرىوالديا،ناتالعقائدمنكثرفأن

عانعوحمههوالواحدالألهكاناذاعمازرادشتسئلعندما..وضط

يصمونالذينالساويونماعدوهلهالالهان:اطبالعالمفي،لخير

والخيروالحكمةوالنورالخيرالعقل..صبعةاهمهمان:وقالالملائكة

العالح.والامروالخلودوالتقوى

انها..الاصماءبتهيفيكانانماانهزرادضتكلاممنواضح

يكنولمالواحدللالهمتعددةوميزاترئيةومظامرعغاتعنعارة
وابداعهالخيرصنعهفيالواحدللالهفريكةحقيقيةشخصياتاضايعني

حكيم.واحدبالهالايمانالىدعالماوالاالعالم

تعاليحقبلواوانوهم..اوثانعبدةكانواوضعبهاايرانكفةولكن

فهموافغدولذا.اوثانعبدةعقولتزاللاكانتعقولهمفان..نررادضت

:وهناكناقطيرحمقيةكثيرةسماويةشخصياتوجود..كلامهمن

وقحكمهالعالمعلىوتطر،الخيرعنعفيوتشاركهاععالهفيالربتاعد

عقيدةصفواوبذلك..(الاعظمالاله)أوالآلهةالهنردااهررامنبامر

الفعلىاصاءاطلقواحتىطريلوقتيمضولم..التعددالىاتوحيد

فيالخرروحياعدوناصدث!يطانا9999والصماءفييعيثونملاك

الارضعلىالبئراغواءالىاهرمنبزعامةوتسعىالأرضقحتالجحيم

.16ء-16(عىلابق1المعمر:افظر(83)
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يقةالطرو!دهمزداهورا1معئمةداصبلذلكنيوهيرور!لاومالآثااتكاببار

الاوثانعبدوا،يفعلوهانمفميريدزرادضتيكنمالمالأيرانيونفعل

صنعهنيشريكافهوجعلوا..جديدةباصاءاصاءهاغيرواانبعدالقديمة

.فالتعدد"8(اقفريدالىالتوحيدبعقيدةوهبواالعالمعلىوسيطرته

ثلانمائةبحواليزرادشتموتبعداى.ايدقبلاثاكالقرنوني

رالغى..الافصتاوحطم..فارسارضالاكبرالامكندرا!خعام

لم:الفرسولكن..الوثنيةايونانديانةا!دبواقام..الزرادضه
حتى..صرالابنائماهنو!لعيوبهايتعبدونواخذواديالهمعنيتخلوا

بعداى.الميلادياثالثالقرناوائلفيالاجبيالحكمعنفارسافنقلت

ورأت..ايرانفياناصانيةالدولةقاتحين..عامخمسمائةحوالي

فاخذ..كيانهاويثبتيدممالهواتنعارهازرادثتلديناحياضافيان

كتابفيالافتامنالقديمةالاجزاءمنوجدوهماجمعونالدينرجال

الترجمةهذهعاحبولكن.البلواللهجةالىبترجمقاوقامواواحد

النموعىلهذهفروحهمهيكئيرةوافافات،الاعليةللنعوصثويه
لق!لاالذياليونانيبالفكرالوجوهمنبوجهتاثرهمعنففلا(الزندا)

والاضافاتوالثروحالترجمةبانالادعاءيععبثمومن..فارسالى

يأابفىديالابعالقرنوفي.عادقاتثيلازرادشتتعاليمتمثلالكئيرة

يدكلونواخذوا..فارسبلادالملمونالربقغ..عاماربائةحواليبعد

17(عىوالاديانالعتافد/والحينى316عىالدياناتقعة/مظهر(84)
:قالحيث

قروناظلتلانهااليهاصاء1ومعالمهابعضشوهلتحريف1ومن..)
الامرخر1دونتحتىالفوبةبالروايةجيلالىجيلمنلهنتقلطويلة

حن/حفارةالنميموعد.الناسر!االفوماالجالفيه!مملانبعد
اتجاعانغر):يقولجث.ء(و((8عى*دنىلرق1ومصر

عفاتهامثوا-تمددةلهة2يبدونقبلمنكانواالذين-زرادشت

وحكمهتظيهمهعلىوتيهطرالعالمقخلقمقدصةخالدةكانناتصورةفي

مذههئرلهحولوبد)1لاعظمالالهاوالالهةالهمزرااهورامنبامر

ماض/غرابعدالحيدأحمدوالدكتور.اتعددفكرةالىتوحيد1
وقتيمضلما:بقولحيث1آآعىالاوومبفاقبالاعلامكاب
الزرادضيةالىالقديمةالالهةك!منعادحتىزرادشتموتعلىطوبل

ملاكة.عورةنجم
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الجدبالدينعلىالزرادشيينمنالكيرفأقبل..الاسلاميالدينالى

القديم.دينهمعلىآخرونوبقي..فارسخارجالىبعضوهرب

عائلة،..نحوالاايرانفيزرادشتديانةمعتنقيمنيبقلمواليرم

.خراسانجنوبيمنيزدنواحيفييعيثون

)البارسيين(ويمونالفدفيفيعثونالديانةهذهمعتنقياكثراما

معتنقيررويقدر..الاصلاميالفتحعدالياهربواحيثالفارصييناو

نسمة.الف120بحواليالعالمانحاءجيعفياليومالزرادضتيةالديانة

الديانةمعتنقييمونكانواالعربانبالذكرجديرهوومما

الكريم.القرآنفيالاسبهذاذكرهموردوقد(المجوس)الزرادضته

والنصارىوالصابئينهادواوالذينآمنواالذينان":تعالىقال

كلعلىاثهانالقيامةيوممه!يبيفملافهان..اضركواوالذينوالمجوس
.،85"؟دي!هضفاء

الدولةفيللمجوسالتثربيالمركزفيالملونالفقهاءاختلفوقد

معاطةفيعاطون..(86)الكتاباهلمناضمالبعضى1فرالاسلاية

وقد..الكاباهلمنليوااضمالىالفقهاءجمهوروذهبالكتابيين

علىاقفقواالفقياءجيعانالا.("7"كتاب!ثبهةلهمممنالثهرستانيعهمع

بهمصنوا)المجوسني)ص(الرسوللقول(88،الكتابيينمعاملةيعاملوناضم

لهذا(الجسدةفعيهمجوسيةاو!وديةعلىاقاممن)و(الكتاباهلفة

الاسلامنيوالدخولديفمتركعلىالمجوسالملمونالعربجبرلم

(8ء)

(86)

(87)

ههـا)

.،7/الي
ة1كاتورمنزلكنابولهصماويادنجااعتقدمنكلمو:امتاي

،والاعلاماباملمنالاررمرارنجلايقيهممنمو:والذميوالانجل

الاسلاية.الدولةفيالعامةالحقوقبجميعميناللىتمتعموالاسلامني

فىعضواباعتارهللاناناللازمةالحقوق:هيلعاعة1لحقوق1و
الانانلحمايةعقررةالحقوقوهلىهعنهاالاستهغناءيمكنهولامجتمع

الكنوحرمةالاعتقادوفيالتنقلفيكالحقومالهوحريةففهفي
دارفيوالمتامننللميين1احكام/زيدانالكريمعبد:انظر.وغسها

.87و86و1،عىالاسلام

.3(عى2وب36ص1بوالخلالملل:انظر

.2،26،27ء،1،23ءصميناللىحكام1/ن1زبدانظر
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علىديلوأدل(الدينفياكراهلاادينههمتركعلىالناسجبرلاخالاصلام

المعابدفيالناروتوقدضعائرهاتقيمفارسفيالمجوسمنكبيرةفنةبقاءذلك

..قرونثلألةبنحوميالاولالفتحبعدخىتقريبافارجةولايةكلفي

.اليومحتىيل

اتالية:الملا!اتذجلالزرادشتيةللديانةبحثافهايةوني

ولكنهمالنوراله(ثرا)عبادةفيالهنطمعالاقدمونالفرسىق!لا-،

اربابمنالفرسحعله..والرالخيرلقوىقثيهنياختلفوا

.والض!ادالثراربابمنالفودوجله..والصلاحالخير

صنةمنهافاخذت..البابيةبالديانةالقديمةالفرسعقائدتاثرت-3

اربابمنجعةرأسعلىمزدااهوراوجعلواالآلهةعم!فيالتيع

(زروان)انالفرسواغقد...الطبيعةوقوىوالحقالحكمة

هذا(زروان)انالمرجحومن..الظلاموالهالنورالهابو

كماالآلهةعلىيتلطالذيالقدراو(نون)البابليننلالهعنو

.المخلوقاتعلىيتلط

كذلكوآمنواالمصرلونبهآمنكماالآخربالعالمالفرسآمن-3

العالموضايةالموتىبقيامة:وقالواالآخرةالدارفيوالعقاببالثواب

فهايةفيالهندعقيحةبينجمعواوبذلك..للحسابالارواحوبعث

مومصفيالاعمالووزنالروحمحاسبةفيالمعرينوععيةالعالم

.الجزاء)98(

جديدمنبهجاءماواهم..القديمةالفرسعقيهمةزرادضتطور-ع

موصوت..حكيمواحدالهالىوالدعوةالوثيةانكارهو
انهالابالعقابوالأنذاربالثرابوالتبثيرالكمالعفاتباشرت

العرسبعقيدةيسوانبهطقاكان-العقاداستاذنايقولكما-

منباهرمني!قطوان..التنفلهفيالمقامذلكمناعلىمقامالى

كانامرمنونجودانلولا..المملىودالماردمنزلةالىالدمنزلة

مجاميتالتيوالهزائمالمحنعهودفيالفارسيةالكهانةلبقاءلازما

المنفردالالهانهمزداباهوراللمؤمنينالكفةقالفلو..الدولة

.92-91صااله/العقاد(89"

-،13-
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اكبرواولهذا..بدينهمي!عرونربماوالكديرباقصرلفالكونفي

للخيرتركهمعلىللناسعقوبةانتمارهوجعلوااهرمنقوةمن

ال!زيمةبعدالرجمالحيهمالالهبظبةيبثروفهمثم...لثروحبهم

مناشخلصقدزرادضتانعلى...حينالىوساوصمقنمدأ

والعق!الاولىالوثيةالعقيدةبينا!وعيدةالمجوجةاضع!

الاخلاقمائلفياوالاليةالفكرةقعحيحفيسواءالحدثةالالية

."90)والعقابالئوابومائل

هووضعهمنديال!هواننبيايكنلمزرادضتانالمرجحمن

توحيدهالىدعاالذيالالهلاناتباعهيزعما!كعليهمنزلةوليست

بهذاموصداكانوانهانجداعهمنلىانهثبتمزدااهوراوهو

بالنقوضذلكثبتكماالحروففيييراخلافمعقبلمنالأص

النقوشفيومعناهمنزرادشتالقدع!فيابعدهيافنيالآثورية

.،91"(الحكيمالواحد-افه)

الثنوية-2

،-،*ىية:-

زرادثت.عقيدةبعدفارسبلادفياتباعاؤافىهاالعقائداشهر

عاآولدالذيالفارسيالغيلوف(فاتكبنمافي)الىنسبةوالمانرية

اردشير.بنصابورالملكحكمزمنم215

الديندرسكمازرادفتوديانةالقديعةقومهديانةمافيدرسوقد

احدث..-اللامعيه-عيسىبنبوةقالحتى..بهوتاثرالميحي

بعضوصفهاخىوالميحيةالفارصيةالعقائدعلىققومديانةماني
.(92)،قنعرة-زرادضتية"بانهاالمؤرخين

..والظلمةالنور:اعملينعننثاالعالمبانبالغولدياتتهوتتاز

كانالذيزرادئتخالفوصذا..قديمانازليانالاصلينهذينوان

مصرحضارة/حينعدانعيم:1،95،مىالابقالمصدر(90)
.،"8عىالادنىوالرق

.166صوالاديانالعقلألدفي/الحينىانظر(91)

.192مىالمقارنالدين/انوني:انظر(92)
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يأ(ثنولة)باضاالمانريةوفعتولتاالظلاموحدوثالنوربقدميقول

النورفعن..والظلام..النور:مختلفيناعلنعنالعالمبنثوءققول

قدالخيروانالعالمنيشركلثاالظلاموعن..العالمفيخيركلثا

الاعةقيامخىواقزاخعراعفيوانهما..تامااقزاجابالرافزخ

الفناءلج!تو..نهالعراريودوكان..الوجودفيمافيزهدهناومن

وضرع..البثريالنوعينقرضحتىالزواجخرم.وللناسلنفسه
..كيرةعلواتوفرضالجميفعفشهركلمنايامصبمةالميام

.الحيوانذبحعنونى

عنتحدثمنخيرفهووالمانويةمانيفيالئ!هرستافيقالهماوالك

وانعرافيةالمجوسيةبيندينااحدث)انه..وعقائدههتف!لفوتعايمه

ب-موصبنوةيقولولااللامعليهالميحبنبرةيقولوكان

.-،للام

الاعلفيوكان،الوراقعىبابيالمروفهارونبند!حمحكى

مركبمصنوعالعالمانزعممافيالحكيمان:القومبمذابعارفاصجوسيا

يزالالمازليانوانهما.ة!لظوالآخرنوراحدهما:قدييناعلينصن

قررشيزالالمانهمافزعمقديماعلمنالاشيءوصدوانكريزالاولن

والصورةالنفىفيذلكمعوهمابميرينصيعينداركين،حساسنن
الخعىقحاذى..تحاذيانالحيزوفي..تضادانواقدييروالفعل
.(..والظل

:فقالالظلمةوجوهرالنورجوهربينالاختلاتمنامثلةذكرثم

حن،الريحطيب،نقي،عات،كريم،فاضلحنالنورصهران

متن،خيث،كدر،لئيم،ناقصقبيحالظلمةجوهروان..المنظر

ابدانمنهااربعة:خسةالنوراجناسوان..المنظرقبيح،الريح

وروحه6والماوالريحوالنورالنار:هيفالابدان.روحه!الخاص

والخامىابدانمنهااربعة:ايفاخسةإلظلمةاجناسوان..النيم

وروصاوالفبابوالموموالظلمةالحريق:هيفالابدان..روحما

.(..الدخان

الجوهرفيوالظلمةالنورمنكلبينالاختلافاوجهبينانوبعد

فيالمانويةآراهيبيناخذ..والعفاتوالخىوالحيزوالفعلوالنفى

-261-
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نيعقدقهمي!رحاخذوبعدها.وكيفيةوصيهبالرالخيراقزاج

وتصرلعاتهمانيقعاليماهمذكرواخيىا..الآخرعنمنه!اكلوتييزتخيص

كلهاالاموالنيالعثراعحابهعلىمانيفرضوقد):فغالوعقائده

،الكذبوترك..الحقالىوالدعاءواليلةالومفيالاربعوالملوات

ياتجهوان،الاوثانوعادة،والحر،والبخل،والزناوالرقة،والقتل

بثله.اليهيؤىانيكرهماروحذىعلى

بالعلمقعالىافهبعثمناولان:والانبياءالثرائعفيواعتقاده

ابراهمثمبعدهنوحاثمبعدهضيابعثثم.الرابوآدموالحكهمة

الفدارضالىبال!ة"*(ث!بثم-اللامعليم-بعده

ارضالى-وروحهافهكلمة-والميح.فارسارضالىوزرادشت

ارضالىالنبيننخاتمي!قيفماليهمالميحبعدوبولى.والنربالىوم
.(93)(الرب

بالزندقةاطهامناتعوقددياتةواعولمانيعقائداهمهيتلك

المانريةولكن..طبوربنهرمزبنبهرامالملكقلهم274عاموقتل

لقيمماالرنجمعلىجميعها)،."اقوسطالابيضالبحرمنطقةفياتتثرت

عثرالثالثالقرننهايةحتىوجودلهموكانواضطهادمذلةمنمعتنقوها

.ايلادي"59(

وطي:ن!،لهشتين

الخيرقوة:الكوننيقوتينبوجودومانيزرادشتمنكلقال

روحيجعللمزرادشتانالا..(أهرمن)الثروقوة(مزدااهورا)
واحد،-زرادشتعند-فافه....فهوثريكاندا(هرمن1)الثر

منهماالعالمواوجدوالظلامالنورمزجالذيهو..بدع،خالقحيهم

...فنندصاثروقوة..صتتصرالخيرقوةولكنعراعفيوهما.."

صورةهوهلبدممنىواصلبدجمحوهيالددةمعنىنج!اختلفا*)
.بوذاصورةأولهرصعورةهوأوالباري

بنالفرق/الغداريلغاهر1عدوانظر53-49عى2بلنحل1ولملا1(92)

.271صالزق

.115عىاتاريخفيامبرىلمذاهب1/ي!جويد:انظر(94)

.113صلقارن1الدين/نوفي1:افظر(95)
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..الرحيمالحيهمالواحد(نردا)ظلفيورفاهسلامفيالاسوييق

.الادل،القاضي

ويخثهمالطيبةالحياةسبيلالىالناسيدعوزرادشتكانولهذا

وغير..الماشهوتربيةالارضواعلاحوالزرعكالحرثالخيردلعلى

وينتمرالكفاحويدومتترالحياةخىواتناسلالزواجفيويرغبهمذلك

امرمن.علىمزدا

منهمافثاللذينالاصلنناوا!عوتننوأليةقدمقالضدمانيواما

فيوانهما..وشريكاندادثهوجعل..بالثنويةقالوبذلك....العالم

العالم.بغاءالانهخلاعىلاابدىصراع

فناءويتعجل..تالفراريودالوجودفيزاهدامانيكانولهذا

..واتقثفالزهدفيويرنجهم..والال!اجالصلمنالناسيفرآلعالم

وحتى..ذرارممعلىيجنوالاحتى(الزواجترك)التبتلعلىويحثهم

.الريالنوعانقراضيتعجل

الخلاصويترقبللحياةيبمجدامعائلازرادشتكانفقدوبالجملة

خلاصلاانهيرىيائسامائمامانيكانبينما.الثرعلىالخيرباتنمار
..رالفاهبالموتالا

2-اثردكية:-

)المزديمة(فارسبلادفيفاصتالتيالثنائهاوالثنويةمذاهبمن

3!حايامنيظهرالذيالنيابوريالفارسيالعيوفمزدكالىنبة
لزندقتهضروانانووقتله.م،87عامحواليثروانانووالدضبماذ

.م528عاموفقه

والاجتمامجةابسيةالتنظيماتاعلاحجديدغايتهبمذبمزدكجاء

..والقالوالحصدالبغضعنالناسينيفكان..زمانهفيللفرس

العلاجوانوالاموالالناءهوذلكسبانرأىعندماتطرفولكنه

وجعلهماالاموالواباحالناءفاحل..جيعاللناسيبيحه!اان:هو

والكلأوالارالماءيىالناسثتركفكما..جميعاالناسبينشائعةشركة

.والاموالالناءفيكذلل!ثتركونءار!لاو

-؟38-
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العالعبنثوءكمانيوقال.بالدينتلكفلفةغلفمزدكانالا

يفعلالنوربانيقولوكان..والظلاآالنور:مختلفينازلنناعلينعن

.(معادفة)واتعاقخبطفىيغعلوالظلام،واخيارقصدعن

اللذةوعثاقوالمعدمننالفقراءمنكثيرواعتنقهمزدكمذبرث!لا

يرفوناخذوا!ل..ائمهمعلىمذهبهمبتطبيقيكعواولمالجنسية
طلبتعهمزدكانحتى..:بناتخنجا؟3ويتحرضونغيرهملاموال

يطلبانشروانافودفعمماالمزادكة!اليقتعته1بامريبعثان(قباذ)من

تهدففكيةفاظرةفناظره..واتباعهمزدكوبينبينهيخليانوالدهمن

"96)واتباعهقتلهأفحمهفلما..مذبهفادويانفكرياعباقغلبالى

وارمييةاذربيجانجالفياغعمفقداتجاعهمنالفراراستطاعومن

قولطانالوراقحكى):المزدكيةفيال!رتافيقالهماواليك...وغيرها

كانمزدكانالا.والاعلينالكونينفيالمانريهمنكثيىكقولالمزدكية

والاقفاق.الخبطعدىتفعلوالظدمةوالاخياربالقعديفعلالنورانيقولط:

والخبطالاتفاقعلىكانالمزاجواناعمىجاهلوالظلامحاسعالموالنور

وكانالاختياردونبالاتفاقيقعانماالخلاصوكذلكوالاختياربالقعدلا

انماذلكاكثركانولماوالقالوالمباغفةالمخالفةعنالناسينيمزدك

الناسوجعل.الاموالواباحالناءاحل،والأموالالناءبببيقع

بقلامرانهتوحكيوالكلأوالنارالماءفيكائزاكهمفيهماثركة

.الظلهمة)79"ومزاجاثرمنلطمهاالاتعى

،لميصية:-2

كالمانريةايفاالثنائيةعلىقاتكثيرةمذاهبفارسبلادفيظهر

الفارعيالفيلصوفديمانابنالىنبة(الديمانية)منهاوالمزديمة

واختياراقمدايفعلالنوران:وقالواوظلامانورا:اعليناثبتواوقد

.واضطراراطبعاالريفعلوالظلام

والتار،ءصىالاسلاميةالفلفةفيمحافرات:هويدي:انظر(96)
حن/محمدوالخضر18ءعىا%الاوومنيلنلفي1الفكرلهاة/

.26عي!ارصل

بننالفرق/ري1ابغدوانظر5(ص2بوانحلالملل/لهرستاني1(97)

.266عىالؤق
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النوران:يقولونالمانولةان:هووالديعانيةالمانولهةبننوالعرق

النوران:يخقولونالديمانيةواما.حاطن،قادران،جان!الظلمة

.،لو"داج،عاجزيتوالظلام.حاسقادرص

-:ادلهطنية-،

اثبتواوقد(مرقيون)اعحاب(المريونية)الثنريةالمذاهبومن

اعلاوافتوا.الظلاموالآخرالنوراحدهما:مغادينقديين،علين

لااقفاديناقنافرينفانالمزاججبومو.الجامعالمعدلوهوثالثا

الظل!ةوفوقالرتبةفيالنوردونالجامعان:وقالوا.بجامعالالنزجان

.(99"العالمهذاوالاقزاجالاجتماعمنوحعل

-:خلالمة

وهناكالفارسيةالدياناتتحتتندرجالتيالمذاهباهمتلككانت

فارسد،ابانوالحق.الاثهاواثنويةمذمبتحتيندرجا!مغيرها

الثنولة.فلغةبلادهي

صاتالزمهيالثنريةهذهان:قالجننالث!رقافياعابوقد

.،؟..،ءاثتابلامذبكلفيقترأىلانهاالمجوصية،لمذاب

بوصدقالالذيزرادشتمذهباغدالاالمجوجةالمذاهبواكر

فوقوهولهثيلولالهندولالهشريكلامدعظلقحيهمواحداله

اثرالاوالضادالروماوالعلاحالخيرالاايهيبولاوالشرالخير

حادثانبآنالاوالظلمةالنوروما.بالظلمةالنوراتزاجلفرورة

.مخلوقانوضدان

الفانيةللمالحةعفةوالظلام.العكيمالراحدللالهعفةفالنور

ترايمهمنوحعلتالهالمهذاموجوداتطصوالظلةالنوروباقزاج

التركيب.هذامنوالانواعوالالوانالعوروحدثت..المخلفة

الفلفةفيمحافرات/ومويدي5ءعى2بالابقالمعدر:انظر(9ول

2بالاصلامفيالنلىالفكرثاة/واثر51عىالاسلامة

.081-731عى

.6،صاتميد/والباقلأئ-لابقةالمفا:انظر(99)

نجلاالاوومالفلفةلاريخ/بورودى!9صى2بوالنعلالملل:انظر(،00،

.1ءعى

-140-
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الغاميالمبعث

(+ةالصابئيةالديانة

(مغة:لى،لعابنة-5

واالصابئةكلمةتاشصالذيالفعلحولآراءعمةتوجد

منها.يترجحماالىنئيرثمباجازنخرض!ا،-المابئين

ماضذةعابئي()جمعالمابئنناوالمابئةانابخننمنكيريرى-1-

دين.الىدينمنخرخبمضالصبية،بما،كلمةمن

آخردينالىدينمنخرج..يعب!عا(؟.2،:منظورابنقال

مطالط.منتخرجى1النعومتعباكما

:مصناه.والمابنين)201(:تعالىقولهنيالزجاجاحاقابوقال

دين.الىدينمنالخارجنن

جذيمةبنيحديثوفي..دينهمنخرجاذايمب!فلانعبا:يقال

!ر..عبانا..عأنا:اطموالمايقولونكانوا

دينمنخرج!نهمجتيعقصررشكلالعابىءالني)تسيالوبوكات

.،103)اوتصمالاسلامدينفييدخلمنويمونالاملامالى-قريئى

.(؟.،،(المباةننل!ملا.ويسون

عابىءفهوخرجيمبادينالىديخهمنوعبا(؟.5):الفيوكلوقال

لمماثةبالظرلابتة1الاديانمناكرالدينهذانج!القولسفعل)!ة(

ديخهم.بحقيةالمواطناكروجولالصاىنيتامله

.(صا)مادةالربلان(101).

.17/والحج62/بقرة1(201)

.الهمزةلايلفظونكانواالعربلانوا1والهمزةبابدال(021).

.وفزاةوفازوتضاةكقاضلعاي1جمعكانههزةبض!(10()

.(عبا)مادةافىالمصباخ(1أء.
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ويى

(106

(108

منثتقةعابئيكلمةكاانجيرس"اللغويالعالمويرى

يمبلونافمعلىدلالةالماهجندبمفىالبربة"عاوث"
."؟.6)الكواكب

(عبص)كلمةمنمثتقالعابئةاصانآخرونويرى

الرئيةشميرتيالىافارةالعيناضطتثمغطىبمض،العبرية

."؟.3،الجاريالماءفيالغطىاواتعيد

والاب،نولدكه:امالاباحثينمنكثيرلدىتر!الذيوالرأى

ناالعقادوالاتاذدراورواليدى،اوليرىوالاتاذ،الكرملي

ومعخاهالارامي،عبا!الفعلمنماخوذة(عابئي)كلمة

..(؟يتصد)"،يعل،يرش

:ياىلماوذلكالموابمنواقرسا8الآراار!الاجرالرأىولعل

المابنةعيهلما،؟.9"الآراميالمدائط،عا"الفعلمضلمطابقة

.الجارىالماءىوالاغالالارت!اسمنايومخى

فهمالدييةطقو!ممنفيفيالمعنىبهذاالكل!ةهذهلورود
منكلاى،شلساع!باعابياثىكل"الاذاننييقولون

داابمباعببنا"اتعيدنييقولونكمايلمبالمصوديةيتصد

لنة87عى7آبالمقتطفمجلةفيزويمرعمونجلللقىمقالةمن(

:-21عىالحنىلبدالرزاق،العابئون"كتابمنفقلا.ا899

.(العانجي)مادةولعى1(بالاسلاميةالممارتدانرةافظر(

،،8عى1باندانيونوالعائةللحنى21عىالعابئونىانظر(

للمت؟الانياءوابورومىوفضبانبدوينيملهرجمةلهراورالليدى

.112عى

منفريةوليةلغةوميالمندانيةاللضةلحايون1العابنةبتكلم(

قينصوعرفهانحوماالريانيةادضوتنىحروفهاومنالريانية

منايومالعابنةانرادبينيوجدولاالزمانقدبمفيئهورةو!لهانت

عدمعلىيحرعونديخهمرجاللانقيلنفرالااللغةهدهكتابةيتقن
ايديهممنالامربفلتلاحتىلديانة1اصرارعلىالطافغةابناءايقات

1\مربية.للفة1فىالناسمعوالمخاطةالمعاملاتلغةاما

-2)،،-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المصبظكلمةوترد.الكبيرابراهمدا!عبقع!دنااى"ربهب!رام

.،(؟.)م!وقطنيكئيراذكرناماغيرني

المقلةاص-وحديثاقدي!ا-والباخننالمؤرخننبمضلاطلاق-س

الفعلمضطابقنفالوقتوفيحالهمعنقيجماصوهوعليهم

صوبالبرى،صبع"الفعلمفىمنوضربالآرامى،عبا"

.البرى،عباوث"والري،عب!"الفعل.مفى

يعرفونقوم"!؟يان!؟دصنجواحيوكان:الديمابنقال

.("؟2)اذهوقتناالىبقايامموابطائحالواصوتلكبالمقلة

ضعائرهمفيالاغتاللثهرةبالمابنةصوا:العقادالاتاذوقال

ملتهمعلىيطلقونهمولكنهم،ذلكاجلمنالافهارضواطىءوما،زمقم

(؟؟3،،طكادنم"

،المباوث"الىالاح!نبةمنارجحالحمناصهمواضتقاق

اضتهروااتيالكواكباى-الساءجنود-الجنردبمعنى،لعبرية

.بباد!ا"،11،

قعنيعابنىكلمةانالمعاعرلن"51؟(المابئةابناءاحدوقال
العابنييرتحوباتعيد،عائيكلشعاراقعيدلان،المتع!د"

ويفيالآراميالمدافي،عبا"فعلمنثتقةعابئيوكلمة.بمابئيته

------،-------،اعطغ"او"قعمد"الفعل

.8عيانداثيونالصابنةانظر1،!.

تلكتزالولاالخوية1\مراقمحافظاتاحدىالمطرةاوميان(11،
.هلىايوناحتىالرنجةالعانجةغىموطنالمحافظة

.4صالفهرت(112

يا،مدمه"الفعلمن،العارت"الاراميةباللغةمندا!كلمةتض(113،
عننقلاكاملصادللدكور(الرياقالادبتاريخ)ملماوعرف.

.8عىاندانيونالعابئة

.121صالانياء،بو(11،)

.،(عىلعابئة1لابخاءدنجيةقماليهم/روميغضبان(ا"ءا
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افمابالعابئةالطاففةهذهقيةاناخيراعيهالتبيهاودوالذي

الاغاله)الدييةفعاؤمماهمالىاشارةم!لالمجاورةالاقواممنجائتهم

النصفيالعقادالاستاذذلكالىاضاركما-وافهم(بالماءاتميداو
(1؟6)،منداي)،اتععيمون-عنهفقلناهالذي

وعدهم"؟؟7)،المابئنن!دوصاهمالكريمالقرآننزللماولكن
بهعواغرفالوثيننعنالمعاملةفيويزهم.الكايةالدياناتضن

تيت!معلىالطائفةهذهحرعتعدئذ..دينكاصحابالمل!ون
الوثية-الطوائفبعضصتلقدبل،المندائننالعابئةاوبالمابئنن

علىالعابنةاح!لاطلاق-صاناهلمعالمامونقمةفيجاتيكما
:الكابلأهلالكريمالقرآناظ!رهاالتيةحا!لاباو!عيخىانفع

.(118"نيدكاهلللعابئةالاسلامنحهااتيبالحقوقيتعواوخى

فالالدابالاحتلالقحتالعراقوقعتانالىهكذاالحالوظل

الخلانةوصقوطالاولىالعالمةالحربنيتريماهزيمةاثرابرطافي

انباعمنصيحيدلقعهييانالعابنةلبعضيحلوفكانالعثمانية

نا،39عي1باندافيىنلعائة1كابهافيلهراورالليديوتالت(116)

بينعفيمايتمملونهاواتيودينهملجهمرصيةالاكئرالتمية
وهمامقدمتهفيامتابمترجماوتالانداثيرناو"نداى"هي
ممروتعدمعنىالطالغةلهذهكا-العائنن-ا:العابنةانجاءمن

.،ى1ند!با-انفميمرفونفهمديخا

ة:ط:وهيامريمن1القرمنيات2ثلاثفيلعابننن1ذكرورد(117)
.حمر-منوالعائنوالغارىمادواواللىينسنوا2يناللىان-ا

خوفولارجمعداجرممفلهمصالحاوعملالاخرواليومبالهه
.62البقرة.بحزنونهمولاعليهم

من2منوالصارىوالصائننهادواوالدينآمنواالدبنان-2

يحزنونعمولاعليههمخوتفلاصالحاوعملالاخرواليومباثه

.69المانده

والموسوال!صارىوالعابننهادواوالدينمنوا1الدينان-3
شيهكلعلىاثه،نالقامةيومبينهمينملالههاناشركواوالدين

.17الحج.شهيد

ابنا؟أصلاثنومي8عىانلىانبونالعانجةكاب)811(الصانظربنهضلىت

طا-1(،-
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الحكمبتاسشالاصهذااخفىماصعانولكن"المعمدانيوخا

.(؟،9"الواقنيالرطني

درزممبئة:حقيقة-2

لفظةفهاضتقتالذيالفعلفيوالباحثونالعلماءاختلفكما

قدضقةفياكثراخافىفااخنلفواضد،معاهونيالصانجنناوالصانجة

.المابنة"02؟،

نات1رفقدالدينهذاالىافارقدالكريمالقرآنانالىوبالنظر

العلماءآراءيياناردفماثمالعابئينديننيالمفسلهنآراءاتمرض

نها.تر!ماالىاضيرثموالمؤرخين

فيورهـتاتي،العابئين!كلةقفيرفيالمفسلنآرا.اخلفت
آراءج!لةلهعيره،؟2؟"ينكثرابناوردوقد.بميرااخلأفاالكريمالقرآن

المفرلنمنباتجاره-ت.اجوقدالمضرينمنعاعرهومنجقهمن

يلي:يخمانوجزهاومختلفةكثرة(؟"-اقاخردن

ليىوالنمارىواليهودالمجوسبينقومالمابئون:مجاهدقال

دين.م!ل

.،اعىاندانيونالعابنةانظر(9،1)

اجابعدةادالعابنةدينحقيقةحولالاختلافاتكرةكرجع(.تآ\
واهمها:

يخارفىذلكالدينعنهيقرونلاالصابيالدينرجالان-1
عليهم.وففاه!فكيشوخىوباطته

سواندانيةباللخةمكتوبةلانهالديخه1تجهملفةيعرتمنقلة-2

الريانية.منتريةالاراميةاللغةفروعاحدى

لغ!مم.مخالطتهموعدماففهمعلىالعابنة1ءانطو-آ

ت!ية.ديانةليتديافتهمكون-4
.10،عى1%انظرالعظمن2القركف!(12،)

هـ.؟!ع!سنةاتونجلاالشقيالقرفىكرربناسماملالفداهابو(122)
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فلد،بنوجابر،والدى،انىبنوالريع،العاليةابووقال

يقرؤنالكتاباهلمنفرقةالمابئونةراهولةبنواحاق،والضحاك

وناكحتهم.بذبائحهمباسلاواحاقجفةابوقالو!ذاالزبور"؟،

اخرىروايةونيكالمجوساضم:فيهمقالانهابصريالحنعنوروى

الملائكة.يمبدونقومهمةقالانهعنه

الملائكةيعبدونقومالمابئينانبلقي:الرازيجفرابووقال

للقبة.ويعلونالزبورويقرؤن

وهمالمراقرلي!اقومهم:فيمقالاباهانالزنادايابنواص

الىويصلونيوماثلاثيننةكلمنويعومونكلهمبانيننيؤنون

.علواتخصيومكلاليمن

ويتوحدهافهي!رتالذيفتمال:العانجيننجم!نبنوهبوصئل

.كعرايحدثولمبهايعلفرلعةله

كانواالاديانمنديناهلالمائون:زيدبنعبدالرحمنوقال

نبيولاكتابولادللهمويىاقهالاالهلا:يقولونالموعلبجزيرة

افه.الاالهلاقولالا

للبييقولونالمثركونكانذلكاجلذشبرصليؤنواولم:قال

الهلا:قولهفييعنيبعيشبهوضمالمابئونهؤلاء:واصحابه)عى(

افه.الا

نحوقبتمانالاالنهصارىديندينهمثبهقومهم:الخيلوقال

عهمصس،-فريمع-نوحدينعلىانهميزعمونالجنوبمب

ولاوالمجوسايهودبيندينهمتركبتومانهم:القرلجيوحكى

ناؤمم.تنكحولاذبائحهمتوكل

ولذلك-ع-ا!داورنها73يخباتوراةنىابوابعدة:المزاص!(122)

قالالزبوربلنطمي!لان2لقر1فيوردتوتدداوربمزام!مرفت
.162/الناء،1زبورداودوالهينا5:لماد

-1،6-
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:العلاءبعضذكرهيخمامذمبممنتحعلوالذيةايفاوقال

فاعلة.وان!االخومتاثيرويخقدونموحدوناضم

اثهانبمعنىالكواكبيعبدونقومالصابنينانالرازيواختار

العالمهذاامرتدبيرفوضافهانبمعنىاووالدعاءللعبادةتجلةا!لج

اليا.

ابراهيمءجاءهمالذينالكثرانيننالىالمنوبهوالقولومذا:قال

.م!وقلومطلاعليمرادا-ء-

وقابعيهمجاهدرأى!روغيرهاالآراءهذهكثيرابناوررانوبعد

النمارىولاايهوددينعلىيواقوماضم:وهومبهبنوبورأى

دينولافطرضمعلىباقونقومهموانما،المركننولاالمجوسولا

ويقفونه.تبعونهلهممقرر

عنخرجقدأنهي1بالعابىءطم1منيبزونالمركونكانولهذا:قال

.ذاكاذالارض(هلاديانساؤ

(؟2"):تفيرهفيالطبرصيوقال

خارجوكلآخردينالىاتقلمنوهوصاىهضعوالصانجرن"

عابنا.اللغةفيصيغبىهآخرالىعبكاندينمن

وصب!عابئاكاناذا،عبوءايمبمادينهنيالرجلعبا:زيدابوقال

سعتاذاصبناتصب!عليموصبات،طلعاذاعبنايمبماالميناب

كماغيرهدقالىلهضرعالذيدينهاتاركالمابىءممفىفكان..عليم

فارقوهالذيوالدينسواهاالىومقللارضهتاركالقومعلىالصايءان

تعظيمها.اوالنجومعبادةالىاتوجدترك!مهو

عادةدينهمومنبهينفردونمذهبولعمعروفونقومهم:قادةقال

..الانياءوببعض،وبالمعاد،بالمافعيقرونوممالنجوم

.126عىابمن2القرتف!نجلاابيانمجمع(12()
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التي،زبوابنوالخيلوالحن،مجاهدمنكلآراعاوردثم

.كثيرا521،ابنتفيرمنذكرهاسبق

الابقةالآراءلكلمخالفى1برتفيره"+؟(نيقطبمدتفردوقد

العربمثركيمنالطائفةتلداضمالارجح-والمابئون:قالحيث

الاعناع!عبادةمنقو"عيهكانفيماالكماورهمالذينالبعثةقبل

اضم:وقالوااقوحيدالىفاهتدوايرتفونهاعقيدةعنلاتمهمفبحثوا

نادونقومهمعادةواعزلواابراهمملة،الاولىالحيفيةعلىيتمبدون

عنمالوااى-عباواانهم:المركونعغفقال.فيهمدعوةم!لقكون

صمواثمومنذلكبعدالملينعنيقولونكانواكما-آباضمدين

بعضفيجاءكماالنجومعدةبانهمالقولمنارجحالقولوهذاالمابئة
التفاسير.

كماوهيبالصابئيناقريففيالمضرلنآراءمجملهيتلك

نيواضحةبفكرةنهايخرجانالباحثيتطعلامتناقفةمتضاربةترى

النصيتاملالذيولكنالكريمالقرآنعناهمالذينالمابنيندينضيقة
نامنهيتعانيظيعالمفرلنا"راهعنالنظرغضمحتعها!عرآفي

مثركين.يكونوالممنهمفريقااوالصابئة

والمابنينهادواوالذينآمنواالذينان:تعالىقولهفيتامل

نا،القيامةيومبينهميفملافهاناشركواوالذينوالمجوسوالمارى

وهذاالمرفىوبينبينهمفرققدالنصانخد"ضيدشيءكلعلىافه
والعطفالمابئونويخهمقبلهماعلىاشركواالذينعطفمنواضح

نمارىولايهوداليسوااضمكعااللفةفيمعروتهوكماالمغايرةيقتضي

الربثركيمنالطاكعةتلكمملواوكذلكتصهللببمجوساولا

يرتغونهاعقدةعنلانفهمفبخواالاعامعادةفيالثكطورهاالتي

بنعمروموالاعامعادةللربسنمناوللأناقوحيدالىفاهتدوا

.(1+،م2الاصلائمقبل400ضةلحي

.104عىاصكث!بن1وتف!الابقالمعدرانغلر(125)

.9(ىعاالقرآنىبظلالفي(126)

والدينزكياحمدتحقيق6،8صى/اهبىلابنالاعنامكتابنظر1(127)

.146ص/نوني1لفيض1لاىلمقارن1
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نعم.(؟24"طويلبزمنالملادقبلممروفةكاتكدينوالمابئه
وقنمربعضقهودالاصنامعبادةفيزهدواالربثركيمنفئةضماك

التوجدالىفاقهدوايرتضونهاعلأهعنلاتع!همبعضوبحثآخريعض

وعدائهسلمىابيبنوزهيرنوفلبنكورقةاسماعيلودعوةابراهيمملة

الفرقكلانيفيلاوهذا(125"6الحنفاالعابئةمعفالتقوا.القضا!

.خفاءهمالمابيناوالمابثةاسمحمكاتيالديية

والنمارىهادواوالذقآمنواالذينان:تعالىقولهفيايضاوتامل

ربهمعنداجرهمفلهمعالحاوعكلالآخرواليوآبافهآمنمنوالصابئين

طمانقد-تعالى-افهانخد."يحزنونهمولأعليهمخوفولا

واضحةافارةوهذا.الصالينمنعالحاودلالآخروايومبافهآمنمن

هموانماملحدينولواكفرةليوامفمفريقااوالعابئةانالى
عناهمالذينالموحدونالمابئةهمفمن.الآخرواليومبالثهمؤمنون

فيالبهيرالاخلاتسببوما!الآنوجودلهموهل؟الكريمالقرآن

البحث.ثنايامنلنايخفحماهذا؟المفرلهناقوال

-:!عابئن!ل*سلاملهتى"5،ر2

ديغحقيقةوني(العابنين)كلمةتغيرفيالمفروناختلفكما
حقيقهفياختلافمليهجةللمائةاتثرلهعيألمركزفيالفقهاءاختلفكذلك

الاصلايةغيرالديهالطوائفبننالمعاملةفيمالاولفرقانبعددينهم

والنمارى،كايهودبهقعملنزلوكتاببهتدينص!اويدينلهاالتي

والكواكب،الاوثانكعبدةكتابولادينلهالىالتيالطوالع!وبين

.،130"يةوالدهر

(281)

(129)

الصانجة.اعلعنالحديتعدذلكبيانسياكى

هيمعليه1ابرملةوالحييةواحدبلالهالمؤمنوهوخيفجمعالحنفاء

براهيم1ملةبل:قل،تقدو\نعارىاوموداكونواوتالوا".اللام

."اثركننمنكانوماخيغا

الخلقوينكروناللىوجوديخكرونالذبنهمالدمربوناوالدمربة
عروقدالطيعيةلغوانن1فعلالىالمالمنجميصدثماكلويردون

حياف!االاسماوقالوا-قماد-بقولهفلقهمعنامرجن2التمر
.2(/الجافيةالدهرالايلكناوماونحبافموتالديخا
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ابووقال،الكتاباهلمنعدهم(؟39)هناحنيفهاكهعنفروى
.الكتاباهلمنليوا،؟+):ومحمديوسف

وعاحيهحنيفةابياختلافسبب(\+،الكرخيالحسنابوووضح

قوآهمافماالكتاباهلمنحيفةابيعدهمالذينالمابئون:بقوله

يعبدونالذينالصابئونواماالاخيلويقرأونالميحدينينتحلون

جميما.عند!مكتابباهلليوافانمالكواكب

روىكماالعارىمنجن!اضم(13،)يفبناحمدعنوروى

كانوافانفيهمينظر(13ه):المقدسيقدامةابن:وقالاليهودمنافمعنه

منفلضواوالامنهمفهموكتابهمنبيهمفيالكتاساهلاحديوافقون

.الكتاباهل

عنهروىكماالمجوسبشزلةانهم(؟+"البمريالح!نعنوروى

قومم!نا،13")ومالكالاوزا!)+؟(عنوروىالملائكةيعبدونقوماضم

.(ـه150-80)الضيالمذمبعاحباموفيثابتبنالنعمانهو(131)

بنيمقوبهويوصفوابويخغةايصاجاومحمديومفابو(122)

غلبثمالحديثاعحابمنكاناهـ(82-1113الانعاريابراهيم
و!مصداما،حنيغة،يعنلمليلىايمنالفقهاخدلراي1عليه

.اهـ(87-129)لياق1الحنبنمحمد

فتمهاءاحدبنرلهمدلالبنالحينبنعبيداثهمومرخي1الحنبو1(13)آ
.الاحناف

افمةومنالخبليالمدهبعاحبهـ(2،1-16؟)نجلبناحمد(13()
.لحدت1

1،ء-)الدئشثمالقدسمة1قدبنمحمدبناحمدبنعداولمو(12ء)
.هـ(620

سنةقونج!البصرةاملوئيخالتابعينفقهاءمنياربنالحنمو(136)
اهـ..ا

اهـ(57-ول)الامىعووبنعدالرحشعروابوهوالاوزاعي(اآ7)
.ععرهفيالاماهلامام!لهان

.اهـ(79-9آ)لمامي1المذمبعاحبانىبنمالكهو(اآ8)

-.ء1-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عنوروى."139)كتابلهموي!والمارىاليودبينالمركينمن

."؟ا1"الكاباهلمنليوااضمالعادق)."1(جفر

الصابئينثلأوالمؤرخينوالنعلالملاعلماءآرأء

حععةفيوالفقهاءالمضرينعندوجدناهالذيالبهيرالاختلافان

فقد.والمررخينوالخلالمللعلماءعندكذلكجدهالمابنيناوالمابثةدين

المابشيةفي"انهـ:606صنةالمتوفىالرازيفخرالدينالاماملنابين

عبدةفهم.ال!بعةالكواكبهذهوخالقهالعالمهذامدبرانيقولونقوم

العابنيةدينعلىالاسكان-ع-ابراهمافهبعثولما.الكواكب

فيعنهتعالىافهحكىكماالكواكبحدوثفيعليمابراهمفاشدل

.،1،2""الآفليناصلا":قوله

الكواكبعادةمنالصابشةعدةقطورتكيفالرازيلابينثم

اليهايخنفونوكأنوااقامومااقيالهياكلعبادةالىباشرةوالنجوم

الاصنامعادةانواعمدا:ضالوالجومالكواكبتلكغروبفترةللعبادة

ارادواولماهمورهاعندالنجوميعبدونكانوالانهمالدينمذامناحدث

عوراالكواكبيعورواانمنبدلهميكنلمفيوبهاعنديعبدوهاان

عبادةمامنفظهرتبعبادتهاواشتغلوااصنامافمنعوا:وثلا

."ا"3"الكواكب

ممالصابنةمنالكواكبعبدةجعلقدالرازيجدالنصهذافي

هـ727سنةالمتوفىالدمقيالدينشىالئيخنجدحيننيالاصنامعبت

القائلوناحدمما:قسمانالمابئةان:قالحيثق!مينجملهمقد

واحكام91عى2وب228ص2بللجعاعىن2القراحكامانظر(139)
.ن1زبدعبدالكربمللدكنور12صلمتامنن1والدمينن

-83)الجعفريلملىمب1صاحبابقرعحمدبنالعادقجمفر(1(0)

.-عى-الرلولبيتل2افمةمنهـ(1(8

.اب6عىا-تللطرس!ليان1مجمعانظر(1،1)

.76/الانعام(2،1)

ساميعلوتحريرمراجعة90عىثركنن1والملمنننرقاعتقادات(1،2)
.التار
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وهمبالاثخاصالقائلون-والآخرونالكواكبعدةوهم،بالياكل
.الاعنامة!بع

وهوعاذيمونعنذلكاخذواأنميزعمونفاشمبالياكلالقائلوناما

الهرامةهرصوهواخنوخ،*(عناخذهوعاذيمون-ع-انبيشيت

.(-ع-النبيادريى)

الكواكب.روحانيةصورالاعنامانفيزعمونالآخرونواما

وهعلدورانهاالكواكب(عادة)وجوباغقدمنالمابنيةوفي
اما.وكئيرواحدالمعبودانزعمواوهؤلأء.والادواربالاكوارالقائلون

بالاشخاصيكزفلأنهالكرةما1و،والازلالذاتففيوالوحدافيةالواحد

.،؟،،)العينى9رفي

الصابيةثاتكيف(صء48-479)الث!رصتافيلنابينوقد

:قالحيثالحنيفيةوبننينهاوالفرق

عنفين:الىراجعة-ع-الخيلابراهمزماننيالفرقوكات"

.الحنفاء:والثانيالمابئةاحدهما

ومعرفة-تعالى-افهمرفةفيختاجأنا:تقولكانتفالصابئة

يكونانجبالمترروذلكلكنمترسطالىواحكامهواوامرهطاغنه
برمنوقربهاوطهارضاالروحانياتلزكاءوذلكجسانيالاروحايا

،نثربمماوثرب،نعلممايعلتمثنابثروالجماني.الارباب

اذاانكمثلكمبشرااطعتمولنن،):قالوا.والصورةالمادةفييماثلنا

ء،0،9"،نصولخا

فيكونادريىمنالوجودنجلاولبقضتفانالعحيحموالعكىلعل(*)

مة1الهرهرمىوهو(الهريى)خنوخ1عنذلكاخدواانهعالعحيح

بنالهريى:موالهريىفاص(فت)يونعاذعناخذهواخوخ

.آرمبنثيتبنانوشبنقينانبنمهائيلبنيارد

لصابئون1"لتابعننقلا(.عىوالجرابرعجافبفيالدمرنخبهة(1،()

للحنى.12عى
.(آ/اونون(1(ء)
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منقوسطالىوالطاعةالممرفةفينحتهاجانا:تقولكانتوالحنفاء

فوقوالحكمةرالتالدوالعصةالطهارةفيدرنجنهقكونالبثرجنس
فيتلقىالروحايةحيثمنويمايزناالثريةحيثمني!اثلنا،الروحانيات

وذلكالبثرلةبطرفالاناننوعالىويلقىالروحانيةبطرفالر!

الهالهكمافماالييوحىمئلكمبثراناانما:قللا:قعالىقوله

بخراالاكنتهلرءيصبحان":قل:ذكرهفيوقال."1ت6"؟واحد
ثاةالئهرشافيرايفيالعابئيةنثاةكانتفقداذن.(؟،7)"رسولا

ناسوىالحنفاهدينوبينينهانرقمنهناكيكنولمخالصةروحية

للهدايةروحافيبمتوسطويققدون،الثرمناحدنبوةينكرونالعابنة

الروطنياتفخلقاعتقادهمفيالئرمناحدايخاطبلاافهلأنواقعيم

واما."1"8)النورانيةبالكواكبالروحانياتهذهقلبستثم،الملائكةاي

منافهابتعثهممنطريقعنطاتومعرفةافهمعرفةفيدركونالاخاف

ومنذرينبثرلنرسلا:والنذارةوالارةوالهدايةللاعلاحعاده

عادالهرمتانيولكن.(\الرصل)9"بعدجةافهعلىللناسيكونلئلا

فيعليهكانتالذيالروحيالاخاههذاعلىتترلمالمابنةانيبين

عبادةالىوفريقالكواكبعبادةالىمفمفريقاخدربلعهدهااول

الروحاياتعلىالاقعارللصابئةتطرقلملماثم)،:قالجث.الاصنام

هاكلها،الىج!اعةفزكأبذواضاعفارالتلقيباعياضااليهاواتقربالجتة

الثوابت.وبعضالبعالياراتومي

الهند:وصابئة.ابراتمفزصا:والروموالفرسالنبطفمابئة

لاتسمعالتيالاشخاعىالىالهياكلعنترلواوربما...الثوابتمفزع!ا

الكواكبعبدةهم:الاولىوافرقة.فيناعنهمتغنيولارم!بتولا
الفرقتننعلىالمذهبينبكرمكلفاالخليلوكانالاعنامعبدةهم:والثانية

.(150"ةلهلاالمحةالحنيفيةوتقرير

.110/الكهف(1،6)

.9آ/الاسراء(1،7)

.110عىالانبياءابوافظر(1،8)

.16ء/اناء(1،9)

.35،36عى2بوالنحللملل1(150)
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وبينالعابئةعرتضدهـ(86*المتوفى)خلدونابنالعلامةاما

مفنقدالىواشاروطوائفعاعنافمذترفمبالاخافوعتهممققدهم

العاويةوالارباببالياكلالقائلونممالصابئةان:قالجثطائفةكل

الحنفاءوبينوبينهم،اعنافوهمالنبواتوانكارالارعةآوالاعنا

ومنهمالملطيةالحكمةمذاهبهمعنوتولدت:مهلكةوحروبمناظرات

عنىعملتانتيواعنماصمالكواكبعبادوهمياتالروطاصحاب

.ا!اشق

ومنههابالقوةوجودهامامنهاالروطياتبانالقائلونفهمالحنفاءاما

ويقرونبالفعليرجدهماالىيخاجبالقوةهوفما.بانفعلوجودهاما

بنكاظماعحابالكاظية:منهاطوائفوهمنهموانه،ابراهيمبنبوة

وضريعة،نوحوضريعة،ادري!شرلهعةبينالحقانةقولهومن،تارح

ابراهيم.

نبوةاعتقاد:قولهومن،الاعغريداناعحاباليدانيةومنها

الالهية.الأصارمنالبوةوانالروحعالميفعمن

.نوحببوةويقر،ارفكثمادبنقيناناصحابالميانية:ومنها

اله.كلالهالضويرون،الياكلاعحاب:ونها

فيبالاضخاصوكثير،بالذاتواحدالمعبودقولهمومن:والحراية

الخيرةالارضيةوالأضخاعىالكواكبمنالعالمدبراتوهيالعيانرأى

."؟ه؟(الفاضلةالعالمة

الصابننناوالمابنةاصانوالمؤرخونالعلماءذكرهمماتفح

لكلفرقعدةقحتهيندرجآعااصهونما1و،معينةبطائفةخاعاليى

:اباجماالصابنةعقائدذكربعفهموان.بهاالخاعىمعتقدهافرقة

معتقد،مننرقةلكلماوبينالفرقتلكاصعاءذكرالىقطرققدوبعفم

.عبادةمنبهتمتازوما

للحنى.،3عىالصابئونكتابعننقلا(151)
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يؤمنونجميمااضمةالمابنةفرقعقائدمنذكروهماوحاعل

والاعال،علواتظلاثوجوبعلىمتفقونواضم،خالقالهبوجود

والجزور،والكلبالخرلرلحمتحريموعلى،اقيومى،الجنابةمن

بالتزويجوأمروا.والاختتانوالكر،الطيرمنمخلبلهوماوالح!ام

حاكمبحكمالاالطلاق،؟52)نعوتين1امربينالجمعوضواعنوضهودبولي

ذلك.عدافيماافترقواولكنهم.،153،طكرش

الملائكة،لاالروحانياتعلىالاغمادفيغالىقدمنهمففريق

هؤلاءوصس،العيةالذاتوبينبينهموضفعاءو!اءفاغبروهم
بالمندالية.و!فوا"الروحاياتاعحاب،)

فاعتروها،الروحاياتهاكلعلىالاعتمادنيغالواقدآخروفريق

التقربانواغقدوا،الاربابرب-تعالى-افهوجعلوا،وارباباآلهة

الىتقربالروحانياتالىاتقربوانالروحانياتالىتقربا!اكلالى

.؟الياكلاصحاب"هؤلاءوسيالاربابرب

عورعلىعوروهاالتيالاعامعبادةالىانحدرواقدثاكوفريق

التيالروحانياتالىوجلةهياتيالياكلالىوسيلةواتخذوهاالهياكل

الاضخاعى،هـاعحابهؤلاءوصي-قعالى-افهالىوصيلةبدورهاهي

الفليللعالمالمدبرةهيباغبارهاالكواكبعبدواقدرابعوفريق

لانهالعنني1رنيبالاضخاصمتهثر،ذاتهنيواحدافهانواعتقدوا

لصابئة1عندواحدنى2فيفاكثرامرالننبنالجمععنالنىانيدو)2ءا(

رجالومنالمعاعرينمن1فىلانفقطللكراهةوانماللتحريمليى

قامتالتيور1لهرلليدي1لاحظتلقدبلامراةمناكريجممونالدين

!لهانو\علطفهماكثرانينالمعاصوايرانق1المرلصابنةميدانيةبدراسة

ابندانيون1لعانجة1انظر.نفهالوقتنيفاكربافنتننمتزوجن

.117عي

للحىوالعابئون165ص3بلئهرستاقوالنحلالمللانظر)2ءا(

.298عىللخابالدينيالاجتطعوعلم27عي
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هؤلا،وصر،باثخاصهاويتثخص."؟."السبعةالكواكبنير!ظي

.نية"هه؟"نابالحرفواوكل4الحلولاعحاب،،

-:طعابنةدق

اربعة:المابئةفرقر!ئاانالىاثرت

نياتالروطاصحاب-1

الهياكلاصحاب-2

الافخاعىاصحاب-3

الحلولاصحاب-4

الصابئةفرقاهملاضاالاولىالفرقةعلىذلكبعدابحثوساقمر

باقيعنهتعرعالذي!لأعلهيولعلها،الاقدمننالمابئةالىواقر!ا

التي،المندائيون،)المعاصرةالفرقةهياضاالمرجحمنولان،فرقي

.وايرانالراقفياليوماعحابهايعثى

.(؟36)القرآنفيالهاالمئارالعرقةانهاالباخينبعضويرى

فرقةفيالجثقبلولكن،وجودلهايعدفلمالاخرىالفرقواما

الفرقآخركالانهاالحرانية"فرقةعنالحديثمنلابد(المندائية)

وتاثير:تاثرنوعالمندائيةوبينبينهاكانوربما.انقرافا)751(الاخرى

بسمنخرجولما،الدييةبادضابحكماهيةمنالفرقةهذهاخنلتهلماثم

وعطاردوزحلواثتريوالمريخوالترالئى:الطوالعوس(15()
.والزهرة

،وسيألىالحرانيةلاوالقياس،قياس!غملىن1حرمديخةادنبة(155)

واهلول.ن1بحرلتيريف1

اندائيونلعابئة1منابعقدمتهعافيروسوغفبانبدويفعيهمانظر)6ء1(

.189ص1(بالاسلاعيةالمعارتوراثرة.12عى

لعظع1الهيكليخرنهايبئلمجثم1082عامحرانمدينةخربت()7ء\

امآآ2عاملفداء1ابوووجدم1183مام!جابنوزارهاالقرلأله

355عى7بالاووميةلمعارت1داثرةفظر01عهدومةقربةاه!حمني

.\،ص1(ب
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نظيعخىالفرقةبهذهالتريفمنلابدلهذا.(؟58"ءاملعمناتباعها
لانمققدمنفريقكليخصماولبين،اندائيةوععازدصائدهمبينالموازنة

قققدهمامنهمالكلونبواالفرقتينعقائدبينططواالاحثننمنكثيرا

عنالكواكبعبادةنفيني؟المندائية)،عدقمدىلسبينوحتى،الاخرى

(159"الحرانيين"الىوفبتهااففع

(160):ةين،رح!!مابئة

الاله"جنن،عبادةمقربانهاكلهتاريخهافيصانمدينةاضتهرت

تتفيرولم،الآشوريينملوكمنملكمناكثرمع!بدهزينالذيالقر

وقدالفرسدولةوقيامالكلدانيينططاناتتهاءاثرعلىالمدينةفيالالاص

ء8)

ء9)

فيماهراطاوكانزهرونبنابرايمبنهلال:الملماءهؤلاءمن(

زهرونبنابراهمبنهـوثابت22،عامقونيكوزونالام!خدمة
بنهلالبنابراهيمايحاقوابوايفاطيباوكانهـ(283-365)

لفلك1لطبو1نياسرتهانرادكانماهراكانآهـ(8(-313)زهرون

الينافقلاللىيوهو"عليابو"ابراممبنوالمصئ.يافاتوالر

8(؟هـ(-آ59)المحئبنوملال.قرةبنثابتبئسانكتب

سنانبنئابتواثررخالطيبخت1مه1وملالبنابرايمحفيدومو

ودخلالقديمدفيعناسرلههانرارعنخرجمنأولهلالوكان،ترةبن
و"لان(م901-8آ6)زهرونبنقرةبنولابتهـ،399الاسلامنجلا

الممتض!رفيفيبلا!مقامثبتوكانوالفلغةوالطبيعةيافةبالرعالما

لمعارف1دانرةافظرالبدانمنونىمان1حرفياليابثةبهالقع
.91عى،4بالاسلامية

نا:يخهاجاءحيث17عىندانيون1العابئةكتابمقدمةافظر(

فةفيمقرالخلا1ع!لوقدالحقيقننوالصابنيننالعانجنالوانيينينمنالك!

نامدهلحالة1وبضريبفلشى:وفليهينواطاءكمترجمننالباسية

بين،العابئنندينعنيخدثونحينالملمونالعربرضن31يخلط

توجدي.1الدينذويالحقيقيينالعابنةوبين،الوثنينحرانعابنة
فيالعالقمهاوموالقديمباسمهامعروفةتزاللاقديمةمدينة:حران(
راخلالتركيةالوريةالحدورجوارفيلنهرين1بينمابلادمنلئرقي1

علىتقعالعلياالفراترواوناحدالبليخر!ننابععلىكربحدود
مصبمنكم80وزهاء،اورنهمناثرتيلجوب1اد.(كمبعد

الرئيةالتهجاريةلطرق1علىهامامركزاكانتالضاتنهرفيابليخ
الالهلبادةمركزاكونهافيا!ثته!رتوقدوفلطنوسوريالمراق1بين

-
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المقدونيينمنكبيرعددالاصكندرد!عمنذالجزيرةفمالفياصتقر

حرانفيقعبداتيالآلهةعلىواطلق؟مقدونيا،)باصالناجةهذهفمرفت

ملو،ةحمممعاملةصاناهلالاولونالروماناباطرةوعامل..يونانيةاسماء

دينالنصرايةاعجتانبعدالااهلهادينعلىللقفاءالجهودتبذل

لمالجهودتلكولكن،وثنيةمدينةصانالكنيةآباءواعتبر4الدولة
الدولةحكمفيدخلتانبعدخىدينهاعلىصانوبغيتاهدافهاخقق

وكانت،الرضيدايامفيشديدااضطهادأإضطهدوااهلهاانالا،الاسلاية

يااوالاصلامبينالحرانننفيهاالمامونخيرالتيالنةميم830سنة

آخرهم،عنالقتلوبين،القرآننيذكرهاوردالتيالاديانمندين
المابنة.منانهماو!عزف

وفيهاالحرانيننمعالمامونهـقصة38ءاقوفىالنديمابنروىوقد

ووضح،دينموحقيقةوققاليدهمعاداتهمعنتكفاقيالامورمنكثر
اجتازالمامونان:قالحيثصابئةامرممبدءفييكونوالماضمخلالهامن

له،يسكلونالناسفتلقاهللنزوالرومبلاديريدمفربديارايامهآخرفي

وضعورهمالاقبيةلب!ذاكاذزمموكانالحرانيننمنجماعةويخهم
الذمة"منالهممن:لهموقالزيهمالمامونف!نكر..بوفراتطوللة

الحرنانيةنحن:ضالوا

!م!لاأنصارى:ضال

-ح-الخليلهيم1بر1اليههاتوجهاليالمديةوعي"صالاله"الغمر
بنعياضفتحها،كنعانىادمنههاوذهباصدانيةاورمنخروجهبعد

ديارقصبةوقتئلىوكانتالخعلاببنعمرخلافةفيم639صنةغانم
(م.ء7-7،،)الاموينالخلغاءاخرلمروانالمختارالمقاموكانتمضر

جيلةمدينةبانهاالعاشرالقرنحوالىحرانالقدسومفوقد
صلاحبلطانكعرتوكانتلمنحوت1الحجرمننجيةفلعةكحميها
با!لرامثهوريناملهاكانكماام18،عام!جابنزارهاعدماالدين

لديخة1كانتحتى(م1232)اتونيالفداءابيد!عحلانومالنريب1
واطلالاكواخمننجيةقريةايومتعطموالىولررريحهاذهبقد

ليههود1والمربكابانظر،ابازلتمنئيدةكانتقديمةعباق
3ص7بالا!لأميةالممارتودائرة(66عىصصةاحمدللدكتور

.90صى1،وب
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لا:لواظ

نبي؟امكتابافلكم:لهمقال

.القولنيفمجمجوا

ايا!فيس1الرواصحابالاوثانعدةالزنادقةاذنفاتنم:لهمفقال

لم.لاذمة،دماؤكمحلالوالم،والديالرضيد

الجسلهة.لؤدينحن:فقالوا

الادياناهلمنآالاولخالفمسالجرلةتوخذانما:لهمفقال

الملمونوعالم،كتابم!لوكتابهفي-وجلص-افهذكرهمالذين

امرين:احدالآنفاخارواهؤلاءولامنهؤلاءمنلي!فاتتم،ذلث!عن

فيافهذكرهااقيالاديانمندينااو،الاسلامدينقتحلوااناما

ضرتيمنارجعانالىانظرتكيقدفافي.آخركمعنقتتكموالاكابه
فيافهذكرهااقيالاديانه"صمندينفياوالاسا،مفيدختمفان،هذه

بلاديرلدالمامونورحل.ثاتكمواقيكالهتكمامرتوالا،كابه

كثيروتنصرالاقبيةلبىوتركوأضعورهموحلقوازيهمفغيرواالروم

بحالهم.شرذمةفهموبقي،طائفةمفمواسلم،زنانيرولبوامنهم

حراناهلمنثيئلهماتدبحتىويفطربونجتالونوجعلوا

..القتلمنوتلمون،بهتنجونشئالكموجدتقد:لهمفقالفقه

قدديناسمفهذا.المابئوننحن:لهفقولواسفرهمنمونالم!رجعاذا

به.تنجونفاتم،فاتخلوهالقرآنفياصمهجل-افهذكره

هذاواتحلوا،بالبذندونتلكسفرتهفيتوفيالمامونانوقفى

ي!مونقومونواحيابحرانيكنلملأنهالوقتذلكنذالاص
بالمابنة.

ورجعمنهمقنمركانمناكثرارتدالمامونوفاةبعاقعلفلما
مجمالمامونمرورقبلعبكانواماحسبثعورهموطولواالحرانيةالى

يقتلانمنخوفاالارتداديمكخهلمنهماطمومن..عابنوناضمعلى

.بالاسلاآتزينفاقاموا
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اهلهابعضالامرمنكئيرصانفييزاللاانهالنديمابنبينثم

:قالحيثفمارىوبعضهم،ملمونوبعفهمحرنانيون

دينهعلىاقامكانممنحرانيةاهلهابعض..كثيرةفازلوبحران

فيالاوومدضكاننعارى،ممنوبعغهم،سلمونوبعف!مالمامونابامفي

وبنو،ابلوطبنولهميقالقومثلالغايةهذهالىالوقتذلكفيوتنعر

عابنةعنالنديمابنقالهمامذا.(16؟)بحرانمئهورينويخرهمقيطران

عددواكفىالاحثننمنتقاخرمنكلهذاكلامهنقلوت،صان

الحقيقيينالعابئةسيفرقواولم،يناقثوهانيحاولواولمبهنهمكبير

اسماقتحلواالذينالحرانيننوبين،الكريمالقرآنفيذكرهموردالذين

الترآناظهرهااتيبالماحةوي!عموا:القتلمنينجوااتتحالاالعابئة

للصابنةالاصلامم!حهاافنيبالحقوقويتمتعواالكتابيةالاديانلاهل

دين.كاهل

ابنالنديماثبتهالذيالنصعلى(؟المعاعرلن"26الباحئيناحدعلقوقد

،صفرهفيصادفهمالذينالقوملهؤلاءالماموناصئلةمنر!ظيوالذي:بقوله

المرفة،وواص،العلمسعةمنعليهكانمامعبمعلمعلىيكنلموالذين

مجلهفيخمعكانحيث،والخلالاديانمخلفعلىوالاطلاع

يكونوالمانهم-اختلافهاعلىوالاديانالمذاهبرؤطءالعلي

نيذكرهموردالذينبالمابنةعلاقةلهموليى،عابنةالامربدءفي

ناالىاضطرواواضم،مياالامرفيفكرواانعذلكعلىيدلنا.آنالؤ

فرقمناضمفلو،الامرفيوشيوخهاوعلماءها،صانفقهاءيتشيروا

الا!عهذايتحلواانالىاحتاجواولما،عيهمالامرهذااضكللماالعابنة

ائتحالا.

الحرانيونفيكون(م8سآبهـ)218عامفينوم!ملاوفاةوكانت

يمونقومبحرانيكنولم،الوقتذلكمنالاسمهذااتحلواقد
.العامهذاقبلبالمابنةاويعرفون

.320صالفهرصت(161)

.32/آاعىالعابنون/الحنىق1عبدالرزلد1(162)
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الصابثةالىاتربوهمالحالننالعالةتاريخمننعرفانناعلى

والفراتكدجلة:الان!رضفافعلىيعثوناضمغيرهممنالاقدمين
معبدولا،حرانفيالمابئةلديانةاثرلاوانه،وكارونالربوضط

وعادضممعيئتهموطرزالدييةغتوسهممنشوهدوما،هناكلهممقدس

كل.يعبدوضااقيالبادةدونيكنوضااقيالارضالىواتنسابهم
فاتخلواعيهالابقاءاصحابهارادقديمدين((الحرانية،،انعلىيدنذلك

اتنحالا.؟المابئة"اح!له

-:ةين،رحلاعقاند

فرقةا!رانيةانتررالاديانوتاريخوالحلالمللفيكتبمنكل

ومدبرهومعوره،العالمهذاعانعان:يقولونكانواوانهم"163،ةيثو

."161)ةعبلاالكواكبهيوضارهونافعه

ولون،واوثاضمهاكلهمواضكالاصعاءذكرالمؤرخونيفتولم
باختلافتختلفالتيالاضاحيوطيةمفاعنتافنيوالمادة،طيها

.،\الم،تارالا

-تعالىالصانعفيالحرانيةالمابئةعقائدالهرستافيلنابننوقد

والثواب،القيامةاووالتناسختشخمهاووطولهوابداعهوعنعه
.(؟66"والعقاب

العانجةومقدمة25،3(عى7بالاصلامةالمعارتدائرةانظر(،62)

.آاعىالمندانيون

واثركننالملمينفرقواعتقادات(8عىللباقلانياتميدانظر(16()
.90صللرازي

لئهرتافيوانحلوالملل90عى(بالاصلاميةالمعارتدانرةانظر(165)
تال:جثهاكلهمواشكالاسماءمنعددااءاعى2بفيذكروقد

العغليةالجواهراسماءعلىالعابئةبناهااتيالهياكلواما"
الاولىالعلةهيكل:فنهالماوبة1امواكبواشكالالروحانية

النفىوميكلالعورةوميكلابهمةوهيكللعقل1يكلودونها
منلتننري1وهيهلمدسزحلوهيهل.الكلمدوراتوكانت

لزهرةمئث1وهيكلمربعائمىوهيكلمظيلمربعالمربخوميهل
ويكلمتطيلمربعجوتفيمثلثعطاردوهيكلمربعجوتني

ثمن.القمر
.115-112عى2بوالنحلالملل(166)
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طملألع:لعقيدتهم-ا

وفيواحدالمعبودالصافعانقالوا

.والازل،والاعل،والاول،الذاتفنيواحداما

البعةادبراتوهيالعينرأىفيبالاضخاصيتكثرفلأنهثحرواما

ولثخصبهاطهرفات،الفاضلةالعانةالخير"ةالارضيةوالاثخاص

ذاته.فيوحدتهتطلولاباضخاعها

تشضه:اوطعانعطولكيفيةلعقيدتهم-ب

"ةذاتهمنجزءبحلوليكونورب!ا،ذاتهبحلولذلكيكونوربما،)

بالهياكلتثخصانما:قالواوربما:الثخصمزاجاشندادقدرعلى

في-ثارهآبقدرواحدواحدفيفعلهيظهروانما،واحدوهوكلهاالماوية

به.وثخصه

هاكلهالبعةاعفاءناوكان.ال!بعةاعضاؤهالبعةالهياكلن!كف

ويفعل،بارطناويذهبويجيء،بلسات!افينطقر!ظيفيهاال!بعة

بجوارخا.

وابماعه:ع!نمهلاعقيدتهم-ب

والكواكبالاجراممنفيهماوجيعالفلكابدعهو:قالوا"!

مواليد:والمركبات،امهاتوالعناعرالآباءوهمالعالمهذامدبراتوجلها

نجهالعناعرققبها.العناعرالىالآثاريؤدون،ناطقوناجاءوالآباء

مركبفخصتفققدالمواليدمنثم.المواليدذلكمنفيحملارطصا

الالهفثخصالاشعدادكاملمزاجلهويحمل.كدرهادونصفوهامن

العالم.فيبه

والقبائحال!روريخلقانمناجل-قعالى-افهانوزعموا

منفرورةواقعةكلهاهيبل.والعقاربوالحياتوالخنافىوالاقذار

.وكدرةصفوةالعناصرواجتماعاتونحومةصادةالكواكبأتعالات

الىفينسب،الفطرةمنالمقمودفهو،وصفووخيرمعدمنكانفما

ضرورةالواقعفهو،وكدروشر،نحوصةمنكانوما.تعالىالبارى

-162-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اصلالىمتدةوأما،وضروراتاتفاقيا!،اماهيبلايهينب.فلا
.المذموموالافصالالنرور

طقيعة:اوالتناسخلىمقيدتهم-.ر

المكونةالاقاليممناقليمكلفيتحدثالكلطيعةانثم":قالوا

صنة:وعثرينوخصواربعمائةصنةالفوثلاثينستكلرأسعلى

الانانمن،واثىذكرأالحيواناتاجناسمننوعكلمنزوجين

انقطعتبتمامهالدورانقضىاذاثمالمدةتلكالنوعذلكفيبقىوغيره

منآخرترنويحدثآخردورفيبتدىء.وتوالدهانلها:الانواع

الدهر.ابدوكذلكوالباتوالحيوانالانان

والا-ع-الانياءلانعلىالموعودةالقامةهيوهذه:قالوا

.،؟63"رهدلاالايهلكاوماةالدارهذهسوىدارفلا

متماذاانكمأيمدكم:ا!عبورنيمنوبعث،الموتىاجا.يمورولا

وهم.،*ا،توعدونلماهيهاتهيات؟مخرجونافكموعظاماترابا.وكنتم

المقاله.!ذهعفماتنزيلأخبرالذين

والضب،لثوابلعقيدتهم-ص

يخهاوالاعمالدل،لااخرىدارلافيالدارفيهذهوالعقابواثواب:تالوا

المافة.الادوارفيناسلفتاعمالعلىاجزيةهيانمافيهاخنالتي

البراعمالعلىمرتبةهينجدهااتيوالمكلةوالعرح،والرورفالراحة

والكلفةوالفك،والحزنوالغم.الماعةالادوارنيمناطفتالتي

نيكانوكذافاشقتالتيالفجوراعمالعلىمرتبةهيخدهاالتي

الآخر.نييكونوكذاالأول

:،لنبوةلىعيدتهم-و

منسئلوامااذاولكنههمالثرمناحدنبوةينهرونوالحرانيون

عاذيمون:انياءاربعةعناخذهاادعوا؟..تلكبعقائدهمطءوااين
.ذاى1ووامجانا،ادريى"وهرمى،ضت"

.2(/الجاثه(167)

.آ35،6/نعنو31(681)
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قراعة:يخهاليدةقالت

الىابراهمدعاهمفعندماوالاعنامالكواكبعدةمنالعابنةاما

لبروجهاومعرفتهللكواكبادريىدراصةمناقخذواالحيفيةدين

واتباععيبهاوماالجوباحوالوارتاطهالتنقلاتهذهومدلولوتنقلالها

مدكلينيتخلونهعذرا،العبادةئماققديىحدبلغاتاعاالدراسةلهذه

الحيمهبينمجادلاتوقات.النبيادريىتعاليميتبعوناضمذلكفي

.(169)!يرداعلىادعائ!مكذبنهاظهروالمابئة

الروحانياتأصعاب

المنلىائيونالصابئةأو

منالفلىالمناطقفيوبخاصةالرافدينضفافوعلىالراقفي

فهرىففاتوعلىايرانوفي..(170)"الطائح،يسىفيماالنهرين

عصرةبخمىافرادهاعدديقدر-الاسمنطائفةتعيثىوالدزكارون

وتثاركبعغهافيقتقلدييةوتعاليم،خاعةدينيةلغةلها-نمةالف

قديما-جاورهممنعليايطلق،الاخرىالادياناهلمفاكثيرفي

فداى،،تعهاكاوقسمىالمةاوالصابئةاوالصابئنن"امم-وحديثا
.،؟2،)؟نداياو

بعيدزمنمنذالماطقهذهنيقميمالمندايىطالعةانمنالرغموعلى

س1الرفعرواصبالالبدنوقوةالقامةكطولالعامةساضمفيالمتنممفان

والتقايديدركالعاداتفيلهمينالمجاورالاتوامعنواتعرادهماللحىوارخاء

.آ3صمبرى1لاتالرول(169)

لمجرى1علىالديلمتع1الماءمليعلىتطلقلطجة1حمع:البطانح(170)

جنوباوابعرةشمالاواسطبينفيعالفرات1ودجلةللرافدينالادنى

ماقننالمحافظتن!انبةالجرةبطانحاوواسطبطانح:احياناوبقال

انقارتجين.

وتعنيمبة1الار1منداومدعاكلمةعنثتقةكلمة:فدابياوفداق(171)

الملالكةحد1اسموهيادمييمنداكلمةجاءتومنها،الطرت"

هيي،اكهبجهلةنطقمناولانهويمتقدونانداثيننعدالمالحين
لهماليم/روميغضبان:افظرله2يوجدحييوجد:ومعناهامارى1كهو

.8عىالعابئةلابناءدبنية

-)16-
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بميزاتواحتفط،واصنوطنهاالماطقهذهالىترحفييبثعباضم
.وققاليده

اهموما؟دينهمحقيقةهيوما،جاؤااينومنآالمندائيرنممفس

نوفقانارجو؟يتعبدونوكيف،الدييةوثعائرهموطقوسهمعقائدهم

البحث.هذاخلالمنالتساؤلاتهذهعلىالاجابةني

:ومصمرهدينهمونشاة،نمانيين!مابئةاعل-1

نثاةوفيالمابئةتاريخفيالحديثلنايبطمصدرعلىنفرلم

نجهمبثوثةجدامقفبةاضاراتوجدناوانماوتطوراتهاومصدرهادياقهم

مماوالاختلافالتناقضمنتخللمنفهالوقتفيوهيبع!لابطون

الاولىومعادرهدينههموحققةوموطغاعلهمعلىالوقوتمعهيصعب

اخقلالهملأن،قديماعلالىيرجمونافمامرهممنالمحققولكن..

.،!"حديثعمرفييثالمالابجديةوالكتابة،الدينيةباللغة

وينبوناقدصايكنلمانالادياناقدممندينمان،المابئةيقول

عبآدمالىالعظيمالكنز:ومعخاه"ربهكنزه"المقدسكابهم
.(1)سالاعلىجدممهوسامانويعتقدوناللام

لاهرمىتعاليمانقيلفقدلهويشهديبررهماالقوللهذاانوالواقع

عقيدةيحملوهوممرالىبابلمنواتباعههاجرالذيكاصادريىاو

يمونكانواوانهمضاكاتباعلهوعاراثوتقد-التوحيد
تعاليمحرفواالذينعلىاطلقتقدعابئةكلمةةنوقيل("7"!اكالمابئة"

كابعقدمة/روميغفبانوانظر108عىالايخاءبو1/ال!قاد(172)
.20عىاندانجونالعابنة

.12عىاندانبونلعابئة1كنابمقدمة/روميغضبان:افظر(173)

بمديخةمعرنيولدانهفقيل..ادريىولادةمكانفيالعلماءاخلف(17()

قالوا:و-الارجحوهو-نيبابللدوانهقلو،منف"نيقيلو،فواد5

ياردبنالهربىصو..ايهجدجددم2بن1،ضيت"تجطليماخدانه

العكمةفيبلغقدوانه..آدمبنشيتبننوش1بنقينانبنمهلائيلبن

التالاعمبعضانحتىعظيعابلغالفلك1ووالطبيعيةالالهةوالعلوم
وصنية2ءصىالانجياءقععى/نجار1لوهاب1عبدافظر.بعدفيط

ايزانكغةنيالاديانوالهاشمي23صىامرىالرصلات/2تراعة
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.الاعنام"!21"عادةوفريقالكواكبعادةمفمنريقواعطعآدريى

اشارة-الداخليةاوالفلىصاناى،؟26)"كوثاصان!دكتابوفي

؟ماداى،)جبلالىمصرمناخدرواقدالاوائلالصابننناسلاتان،لى

.حرانمظقةكافييمديا")،و

ثمفلطينالىممرمنهاجرواقداعلاممريونالعابئةفهل
"الواقجنربفيالطائحالىئم..حران،الى

عادواثم..ممرالىادريىمعماجرواقداعلا!اقيونانهمام

؟فحرانبغلطينماريننزحواحيثمن

دياتفم8موصهواللامعليهادريىانوهل

المقدسكتامجمينبونلاضمبالمرةواردغيرالاخيرالاضال

العابنيللدينليىانهوالحق..ادري!الىولي!آدمالى(ربهكنزا)

تثبهمااقىبوانمعننواحدالىنتههميد!عواولم،معروفصؤص

تعبالذيكالحوض،)-العقاداخاذنايقولكما-اضاالديانةهذهبه
منثرا1فيهوجدتوطلتهماءهاخنتفاذا،موردكلمنالماءماربفيه

قصعيهاالجهدمنبدولااقزاجعلىفيهقوجدولكنها،مربكل
اصلهفيمنهصدرالذييبوعهالىاجزاضامنجزءبكلوالرجوع

.،؟77لبيد)،

ومنرينهمعلىكانوالقدماء1المعرينبانالمماعرونالعابنونيعتقد(17ء،

ح1اروعلىسنويةطقيةوجهيقيعونزالواماانهمجدااللطف

واليهودموصلنبي1يتبونوهمالاحمرالبحرفيغرقوالدبن1المعربنن

اولنكبنبانيعتغدونوهمالمعروفةمعرمناليهودخروجقعةفي
عابئيةاصاط!:انظر.العائيةبالديانةيدين1بىقعاغرقوايناللى

.27عى

الىلهراورليدي1كرجعتهوقداندانيةباللضةصابنيكتاباص(176آ
مزيجعفيهلحكاية1ن1فىكاريضانهفيهالمفروض!لهتابوهوالالهيهزية

ندائين1عدالمقدسةامتباحدوهووانبوةةرو!الاوالتاريخمن
لجدالية.1لعقهمكتوبابهاخغظواوقد

.11(صالانجياءابو(11
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الخليلابراهمقصةفيولعلفقائمانواثانيالأولالاحتمالواما

الاحتمالهازرمنوثدالاخعالينهذينيوضحما-اللامعب-

والاديانوالآثارالتاريخعلماءمنابراهمد!ععنتكلممنفكل..الثافي

ولح،طريلاوجادلهمبهماعطدموانهعمرهنيالمابئةوجودالىأثار
باضعمتذرعننبمابئيمقسكوافقداكثرهموامامنهمالقيلالايبعه

."؟7")ىيرداقعالميتبعونانما

ابراهمزمانفيالفرقكانت":وموالث!رصانينصبنامروقد

الفخرونصالحنفاء":واثافي.المائةاحدهما:صنفينالىراجةالخليل

فاعتدلطالصائةدينعلىالاسكان-ع-ابراهيمافهبعثلما":الرازي

قولهةفيتتعالىافهحكىكماالكواكبحدوثنيعليهمابراهيم

.،129"،الآفليناحبلالأ

الميلادقبلعثراتاسعالقرنالىيرجعالخيلعصرانصفنافاذا.-

نفىنيقائمةآئارهاتزاللااتيالمديةتلككااور!نيونظولدؤانه

اضطرواواتباعهوانهالرئي!الصائةموطنزالتوماكانتالتيالمنطقة

فل!طينالىثمممرالىفلطينالىآشورالىاورمنالدائمةالرطةالى

.(؟8اضقر"جثفلطينالىثمالريةالجرلرةضبهصحراءالى

نجىوانالمنطقةهذهمناصلاانهملديناترجحذلك!فنااذا

لاظواضموانهم،اليهاخلفهمعادثممتعددةلامبابغادروهاقداسلافهم

غيرمنالزواجبعدموانابهمدماضمنقاوةفيوتشلاروهموانعزاليتهم

الخاصةوعاداضمالميزةصاتهمعلىحافظواقدتزوجهماوجنهم

.23صامبرىلاتالرول/وتراعة228صلابق1المعدر:افظر(178)

.ننل!رئاوالملمنننرقواعتقادات35،36ص2بوالنحللملل1(179)

.90صى

لمسوءاحمدوالدكتور108،222عىلانجياء1ابو/العقادافظر(180)

ملىلصابنة1اساط!احدىوتؤكد256عىالتاريخفيدوه!يلاولعرب1

وندعوء،ملتاعلىابراهيمكانلقد...صابناكانبراهيم1ان
من28صناعوراىكانبلافدانيننمنكانلقداجل،بهرام"

.لهراور،لليدى/عابئية!ثبيةوحكاياتاساط!
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لهذا.وتحفروااقواممنحولعمنتطورحينفيالموروثةوتقاليدهم

موطنهم.فيفيباءالمابئةيبدو

بانالاغرافالمندائيينرفضليجةضيفايبدواقرجيحهذاولكن

،الثمالمنجاءواانهمواغقادهم،الراقجنوبموالاعليصوطنهيم

وهو،دينيجبالىراجعينالاغقادوذلكلرفضةهذاي!ونوقد

النورممدروانهالألهيينفر!الاموطنالثمالبانالمندائييناعقاد

الجنربوامامماتهمبعداليهويوجهونعلاتيفينجقبلونه.ءوالصرفة

عوالمان5،"ربهكزه،،المقدسكهابهمفيجاءوالظلامالثرمصدرو!ف

فييكنونالذينواول!..الجنوبفيالمنخففةالارضنيتقع!لظلام

فهمالجوبفييكنرنالذيناولئكاماالرهـ..يضهمالشال
..(؟82كالئياطين"قبيحمهر!ظموالبثرهسود

موطبئ.لى-اايومهيمونجث-العراقجنوبانعحواذا

حقهفىباءعندئذيخكونون..الثمالمناو"دفوانهحالاعليالمدائيين

،ولماذا،تىولكن..والتقالدالعاداتفيباءض:الساتفيباءفي..

المنطقة،هذهالىوفدواوكيف!

المندائيننانوافادالأصئلةهذهعلى؟كريثاصان!دكتاباجاب

بستنن-ع-يحىوفاةبعد-اضطرواوانهمفلطينفييقيمونكانوا

يبحثونفاخذوا..اورضيمفيلهمالهوداضطهادمنالهربالى-عاما

صانوني..الجبالقلكفيصانومدينة"يديا"جبالفيماوىعنلهم

بدأتهناكمنثم،الحرانيةالمابنة،،الدينفيلهماخواناوجدوا
بلادمنالادنىالقمالى؟اردوان"الملكرعايةتصالثانيةهجرتي

يسسمكاننيوضزضانوامطبينمراكزلهماقامواجثالنهرينمابين

الىاثارةامتابوني-الممارةمديةمنالثرقيالجنوبفي-"الطب!

برئاسةالمنداىمنوفداانوذكرالمظقةقلكالاصلاميالربيالفتح

عليهوصضالعربيئدالقالمقابلةذهبقد"دانقا"يدعىكهنتهمكباراحد

الامانواعطاهمديفمعلىاقرهمقدالربيالقائدوان،العا،مر

.12صالابقامتابومقدمة/لهراورالليدى(181)
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اقيالشفرلةللروايةقلأيدهافياقاريجةالوثيقةهذهاصيةوتكن

العراقنيالحاليموطنهمالىهاجرواانهم:وهيايومالمدائيونيتناقلها

.،182)نيطلففيذلكقبلوكانواحرانمن

باقالي:الكابيدأ

"183)،الناصورافي)،يخهاكاناقيالمدينةحرانواصقتهم.."

رأصهمعلىوكان.."ايهود،)ايهوطايلملكصيلمننيىولهذا
العلاماتعنانفصهمعزلواوقد-اردوانملك-الاعورافي

تلطمناحرارااعبحواحيث:مادايجبلفيودطوا،؟8"،علا

وضوةاليب!مرهناكوسكنوا،\!"المناديوقاموا،الاجناسضيع
.هالاميالنورملك

:يخقولباختماريوعولادةالىالمخطو!وثير

الذيخهاولئكدينوغير،بالظلاموابدلهاالنوركلماتصفلقد،،

..العائرجميعوبدل،دينيعلىكانوا

لمهالايضالجبل"نيوقنثئتهيحيىولادةعنقحدثذلكوبعد

الىبهالاقيانئم،ماداىجبلفيالكهنرتيةوادخالهوتعليمهوقمميده

:ماداىجبلسكانمنمجموعةتوجداورضيبئمد

.،3عىالابقمناب1مقدمة/وروميبدوىانظر(182)

ره1باسروالعالمالدينامورمنالمتمكنعلىكطلق:الناعورائ(18)آ

كهنوكية.عفةدوليىالخفية

وهيلبة1-الرروح-الرومةنجاء1ميالعالملاماتلمل(18()
والقمرالض:وميالحرانيونيعبدهاكانالتيالبةمواكب1
.والزمرةوعطاردوزحلوانتريلمريخع1و

قحفطالديالعابنةعبادةيتهوواندى،مندىجمع:اندى(185)

سيدمندهويجرىالروحيةمجالهمبهوهفيوقعقدالمقدتكتبهمفيه

ويىالجاريةالان!رمناليشىالضفاتعلىعادةيقوموموالدينرجال

بياجويحا!الحربالطنداخلهمنويطلىوابواريلغصب1حزممن
ليتقليالجنهوبيقابلحد1ووبابنافلىكانلهوتكونوطنقعبمن
ولايجوزالانوارمالمنيالربعرضكحتالقانملقطب1نجماليهلداخل1

ويدعيالدفيالمملساعاتخلالليه1لدخول1الدينرجاللغر
دمعليه1عهدفدمعروفاكانوانهلعابئة1قدمقديماندىانالعابئة

منينونهصارواالقدسمنطردوافلماابلورمنينىو*لهانللام1

.والبواريالقعب
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الجماعةجثاورشليممديةالى(186)(،اوثراأنوض"بهجاءفم)

عداابناضاواتجاعاقباعهامنكانوكلهم،؟87"؟الروهه)،اوجدضا،تي

.(ماداىجبلفيهمالذين،ودنث

:وضات،و!سد،معمبانه-ع-يحىالهخطو!ويصف

؟..ارجلهمعلىييرونالكيحينوجعلحواريينعلملقد"

الىنهمبقيمناضطرمماللناعورافياليهوداضطهادذكرثم

اليودمنمفطهد!ممعانجةالىواضار،يدياجبالالىواللجوءبر!ل،

اورشيممدينةواحرقاوثراانوضوذهب"الاميالورملكبوا!ة

الخرائب.مناكواماوجعلهااورشليموكهاناصائليبنيوقنل،وخربها

مديةجضوب-للطيبالناعورافياشيطانطو!ملاارخثم
قدوموذكرالربفتحعنقحدثذلكوبعد-العراقجنوبفي،لعمارة

المابنةلدىانلهواوضح"الرسول،،الربيالملكعلىالمابنيالوفد

فيوعافوا"الامانعلىالمابنةحصلوهكذا،)قديماودينامقدمةكتا

وقد،الملينعلىماوعليمللسلينمالهم"كتابكاهلالملمينظل

اللضةمنةطو!ملاهذهترجمةفضللهاكانالتي-دراوراليديعلقت

بقولها:التاريخيةالوثيقةهذهعلى-الافكليزيةاللفةالىآلمدائية

تذهبكلهاكوشاوحرانوالتقيدةرو!الافالامركانومهما،،
تقريباالصابئينعقائدفضلهاجماعةكانتمازمنفيانههوواحدباقجاه

وانبحرانيربطهامالهاالبلادهذهوانضماليةجبليةبلادااستوطنتقد

تعىلهاوكانالجنوبالىذلكبعدهاجرتاورضيممندينيةفئة

و!اك.)ول؟(باديندعلاقةلاالمندافياوالماداىلفظوانآلمققدات

دراضة"كتابمنخيطوهي،المندائيونالمابئةتاقلهاحكاية
ابعدالىتذهب،كريثاصان"كاركابربهكزه،وكاب(؟89""!!دا

الخ!.الاميالنورملكوثرا1انوشى(186)

الطبيعية.والجاةالمادةلجدالتياثريرة-ملك-الروح:الروهة(187)

.51-(ءصاندانيونالعابنة/لهراورالليدى(ااول

.-ع-يجىوتطليمقصة(1892
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جلالىهرو!مثمفلطننالىوانتقالهمممرفيالعابئةتاريخمن

خىاضنقرواجثالعراقنجوبالىذلكبعدوهجرتيحرانىماداى
هوالأولالصابئةموطنقجعلانهاالحكايةفيوالجديد.هذايومنا

.سيلانجفرة

فييفونكانواالأولالمندائيينان:هيالحكايةهد!وخلاعة

زوجاعداماالطاعونجيعاعليمقفىوفد؟،جلان"سرنديبجزيرة

اضتعلتناراولكنجديدمنوقكاثرواكهرود،و"رام"هماوحدا

فرحبيل"،و،ثوريلاهماايفاواحدازوجاعداماعليبموقضت
عصرحتى"اخرىمرةثعباواعجواوتكاثرواابناءلهدينعار!و

نزل..رصجثمعرالىالفينهةالريحاوعلتواخيرا).الطوفان
خرجانهثم.ط،تهمعلى"الحياةيت)،وحمدواباهزوتجهوعانقسام

بالدنيانفهيتعنوحذهبينماوزونجههوليكنهالطينمنبياوبنى

"اناقائلةوحيتهزوجتهبزيلهوقنكرتنوحاوثامدت"الروهة"وجاءت

حام:همابناءثلاثةوولدتمنه.حملتفاخضن!،انهوريتازوجتك
للسوداباحاماصبحضدالبثريللجنصآباءهزلاءوكان.ويافثأويا

ناالا.للغجراباويافتوليهودولابراهيماليفاءللثعوباباويام

اورضيم.وفي..المندائيينانجبااللذانهما،انهر"وزوتجهصام
عدواموصىوكانبمملكنهااصائيلنجيموص،الروهة"شاركت

،أردوان!دالملكوكانمعرفيكانواجننمعهميتنازعوكانللشدائينن

:يقول"الحياةبيت)،منآتياصوتافيهاصعرؤياى1رقدالمندائي

المندائيينمعهواخذض!نف،صلاقكاجلمنالمكانهذاواتركانهض

.(؟90)"مدائيادطوره"الىاخيراوعلواخى..معرمنوخرجوا

فييكفيولعلهالمدائننالعابئةتاريخمنعيهعثرناماكلهذا

وعلاقاقهعوتنقلاتهموموطنهموباعلهمبهمالتريفعلىفوءالقاء

وثائضخلالمنوضحوقد.الاخرىالاديانباهلوالدييةالسياصية

يصفوضعنهملهمعداوةالاساضدكانواايهودانوحكاياضمواساطيرهم

22-20صعابنةشعبيةوحكاياتاصاط!/ور1لهراليدى(190)

.15(عيلمندانيون1والعابنة
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روخ-،(الرومة"طعيكانواوانهم،(خاء"بانيذكرهممركلما

وقدديتاعلىالممرلونكان..المطيونجندهااممبل-والظلام،لر

اليودوكانمعارفنامنشنا(19؟"فرعونالملكمعتربىالذيموصتعلم

الوروجهلون(؟92)،يوريا"وبخاعةوابناءهاالروهةيعبدونعامةبعفة

.لأ(النور"39ابناء،تعايم

دينهمعلىكانانهيعتقدونالمندائننفانالا،معيهافجج!واما

علىكانواالذيناولئكدينويخربالظلاموابدلهاالنوركلماتصفولكنه

ودعوا،عيناءجبلفيواخوانههوواقام/ا!نلاجميعوبدل،ديني

كريتيانا،،)اصعليهمواطلقوالدينعوجبوممالاسجميعلالمهم

.الاعرة)،9؟(مدينةاصعلىوصوا

بملكويلقبونهيخرمونهالمندائيينفان-اللامعيه-محمدواما

وانما،والانجياءبالبوةاغقادهملعدموذلك.الربيوبالقائد،لمرب

ويجىوابرايموادريىكثبم!نعاخذواومن-ص-يقبرونه

فيوالاخلاعىالنفىبرياضةوصلوا..عالحينعبادا-السلامعليم-

مكةفيالوامافهبيتي!ترمونكما..والا!امالزلفىمقامالىالبادة

الكواكباعلىبيتزحلوانهمرةاولائاهالذيهوادريىانويعتقدون

.،؟اليارة)!

(91

(92

(92

(95

مهعباثمالعابئةدينعلىكانفرعونن1!1الهرستائافار(

تاثلا:ففهالىودعا

ي!غالهمنلكمعلمتما"2(ية2نزعات1داالاعلىربكمانا
.92عى2!والنحلالملل:وانظرآ8/لقعص1"

اعتقادفيقوغمليهود1منحاللىيوهولظلام1عالمقوىمنقوة:يوربا(

.27عىاندانينالصابثة/لهراورلليدى1انظر.المنداثين

.26-25مىلابق1المعدرانظر(

عابئيةضعبيةوحكاياتاماط!وهاش،6صىالابقالمصرانظر(

العابئةمقدمة/روميوغغبان111عىالانجياءابو/العقاد(
.ءاعىاندائيون
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نمارى،ولاهودايكونوالمالمندائيينانجقماجميعمنويتفح

وتتيز،الاديانهذهمنظهورااصبقدياتنهملأنبملينلواانهمكما

الاديانهذهاخنكاكانالافيهاتوجدلااتيوالطقوسالعقائدببعض

المندائيينطقوسفيبالغااثراتركاقدلهماهلهاومخالطةالمابئةبدين

بيانه.صيأتي-ألديهصضعار!مم

ارتايتالبحثهذامنهاتكوناقيللمادةجمميخلالاتيوالواقع

لدكلوةاشجابواالذينالعابنةخطىتزسمألتيالفرقةهيالمندائيينان

علىحملنيوالذي.الحنيفيةلواءتحتانفوواوالذينالخيلابراهيم
انلية:النموصهوالرأىهذا

الرشامةوفيالتععيدفيالومخىالمندافييقولهماجملةمن-؟

عبتا..انا!:الرأسعلىالماءرثىواثاءبالذات"الوضوء"

اضمهلريثىوتئق،تاطرىممتيروربي،ربهبهراماداب!مته

.،ممخراليادهصمنداادواضطادهص

ابراهيم--بهرامبعمادقعمدت-فلانهبنفلان-انا:ومعناه

؟واصالحياسمالعلاالىبهلارتفعيحرفيودادىالقدرةابنالبهير

.(؟96)يلعشطوقان-عالحملك-هىادمندا

:!الملاة،البراخةفيايفاايومحتىالمندافييغولهماجملةومن-2

،يريضتونهىادمنداملكايلخو!نوزكوثهاسوثه"

كازيواهيلملكايلخضووزكوثهاصثه

(؟97"هبربصاميلخضووزكوثهاموثه

بالحي!قاالذيالملاكايهاعيكاللام:ومفاه

جبريلالملاكايهاعيكاللام

العظيم.بهرامصيديياعيكاللام

.26-2(صيالعابنةلابناءدينيةكعاليم/روميفضبمان(196)

.33-28صالابقالمصر(197).
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ناعبارةبينهمالثائعةوحكاياتهمالمندائيينكبنيكيراتتردد-3

ناعورائيا.كانوانه،ملت!معلىكانابراهيم

تلثهفيهاتردالتيللحكايةالكاملالنصعلىعثرتمابعدولكن

يناعبهمواخذملتهمعنخرجقدابراميمان:يقولونوجدضمالعبارة

(؟98"قوتهمنهواشدالظلامقوىاحد"يوربا،)معتحالفوانهالعداء

الصالةانالىايلكدتبلذهنيمنالرأيهذاتجرذلكبعد..

الذيببهرامالمقموديىوانهللحيعهالمقابلالطرففييقفونالمندائيين

المقربين.الملائكةاحدوانماالخيلابراهموالعلاةالوضوءفياسعهيرد

المابئنندينمعدرقحديدصلي1برالقطعجداالمعبمنأنهوالحق

غنوصي؟لامذهبهووان!امنزلاديناليىانهالىايلاعبحتوانني
الغنوعيةالمذاهبفكرخلالمنايىظرنااذااكثردفهطانيمكنواننا

اخومرئيىوكانالمندانيينمنكانبراميم1اننجلاالحكايةملىهتلخعى(98)

بدملابتلىابراهيموانكهنوتةعانلةعائتهموكانتوملكهمالقوم
والحالةفهولذلكفىاوكالملتهخانعمية1ءاجرالىممهفطر1

اندانيننلانكاهابعحانولالذبح1بعميةيتومانيتطيعلاهلىه

خوه1اكفولما..طامرين!غوالموهننالاعغاءناقعىيعتبرون

بايالانبعدكاناتمحن1يمكنلانك1عقيدناني:لهقالحدثما

لظلا13عالممنكانمرفكمثاانفيهضكلاومماالاحوالمنحال

قال.مرضيجبهانيمكنلاالنقيفالطاهردنجااقرفتقدوانك

.وهكلى\.ابراريالىعنحبيداذهب1انالاحنمن:لاخيهابراهيم

الانجاسمعهجميعوذمبلعحراء1فيمركزالهواقامابلدابرايمغالهر

ابرايموبماواسرممالاعضاءومبتوريالمجدومن:العانجننبنمن
بماوقومهيوجههوشرعالريحمعيوربااليهوجاء،يوربا"بعبادة

وقوبتابراهيمقومولهكاثرلاوامرهمطيعينوكانوامملهعليهميجب
يم1ابرموفخحالدنياملىهفياللطةيوربامنحلقد.شوكتههم

للمندانين:ابراهيموقال..قحرقهفلااتربهايقهرالحريةالقوة

لديانواعلموا..بينناالحربفهىوالامتاملىوكونوامعنالهعالوا
:لمندايخون1اجاب.اعدانيقهربهاستطيع1يورباعنمتمدةقوة

ماخلىكعاذن:ابراميملهمقال.حرامالافغىقتللانفحاربلانحن
عنوةوبختنههموالبراريلطرقات1فيعليهمالقبضيلقيوعار.عنوة

.،..قتلهمقاومواما1ذ1وانجاماالقي!ةناقعييجعلهم1وبهلى

.29-28صعابنهنبيةوحكاياتاساط!/هـراورالليدى:افظر
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المجوصيةوبخاعةبحثهامنفرغاالتيالمنزلةغيرالقدي!ةالديانات)

تبدوالمذاهبوقلكمالمابئةدينبينالعلةفان.(،الزرادشتية)،

ممدرمنفهلتقدجيعالاضاالمنزلةالاديانوبينبينهالصلةمناوفح

لاضاالاصلفيتلتقيالمنزلةالاديانبينما(199!اكالخنوصلاهوواحد

،النبوة،،او،الوحي"هومخالف!واحدنهلمنفهلت

تثابه.إوالتقاءنقاطتوجدكمابانه:القولبهالملممنأنواغقد

والطقوسالعقائدفيالمنزلةالكتايةالاديانبينقمارضاواخلافوفقا!

،والمعاملاتالعباداتوانواع..والبعثوابخوةكالتوحيد،والثعاؤ

عا!كذلل!توجدووصاياوميراثوطلاقزواجمنالاصةوأحكام

العقائدفيالغنرعيةالاديانبينتباعداواختلافونقاطققارباوالتقاء

الالهاماووالموفةاتوحيدأوكالتفريد..ايفاوالشعاؤوالطقوس

.والحرامالحلالوانواعالتناسخأووالقيامة

والاديانالمنزلةالاديانبيناختلاتونقاطتثابهنقاطتوجدانهكما

اعلىكائنبوجودكالاعتقاد..واتعليماتالعقائدمنكثيرفيالغنوعية

والاعتقاد،وجودهالرجوداصتمدمنهالوجودواجب..العقليدركهلا

سا!فاعلائققنظيمهيالغايةوبانالقدسيويخروالقدصوالحرامبالحلال

مماتهم.بعدبمعيرهموقريفهمحياضمني

المندائيننالعابئةدينفييكونانالطييمنانه:نقولذلكبعد

-الاخرىالاديانمعئابه-القوعهالاديانعائلةمنهوالذي-

مالهيكونوان.والشعائرالطقوسمنكثيىفي-فزلةوغيىمنزلة

كدين.ضخصيتهويكونيميزه

المعرفة،"مفاماالاصليونانيةكلمة"القوجى5اوالغنوعى(199)

امفمننجوعالتوصل:هواعطلاجامضذلكبعداخدتانها!غ

لظء1فيهقلقىبانباضراتدوقاالمعارتتلكتدوقاوالعلياالممارتا!ا

القوصيونعتبر1وقد..لمقلية1ابرهنةاوالاستدلالعلىكتندفلا

الههاوصوحيأفدملشوصية1وان،الوجورنجلاعغدةأقدمعقاندهم

.17.عىابالاسلامفيالغلنىالغكرلاة/التارصاميعلي.به
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معئتركون":قالعدماالحعمةالعقاداخاذنااعابوقد

عقيدةتخلوالاديانمندينيعرتولاكثيرةضعائرنيالادياناصحاب

والمجوسالبراصةئبهونفي..الثعائراحدىنيلهئابهةمنالصابنة

والنصارىاليهودث!بهونكما..(،الريةالنحلاصحاب)،والاورفينن

الوجودتفميرفيالعقليةالمذاهبواصحابوالفلاصفة..والملمنن

."200،عيجلايخالفونالجييئبهونكماومم.والموجودات

اهلمعالعائرمنكئيرفيوالاضراكاتثابههذااني-أروفي

وحديثا-قدي!ا-الباحثينمنكئيراضطرابجبهوالاخرىالاديان

واخرىالمذمباوالدينبهذاتارةوالحاقهم.المابشة"12(تعريففي
..بذاك

فيهاثتركوناتيالعابنةضعائراحدىعلىالباخننمناطلعفن

الكواكبوالىالمالقطبالىالبادةفيكوجه!مالمجوسمع-ثلا-

المجوصية.مننرقةأومجوسالمابئةان:قال.عامة

ملائاكة-منفيالماللكواكبوتعطيهماحتراصمرأىومن

.بواءسواءكالحرانيةكواكبعدةانهم:عفمقال-اغتقادهمحسب

كحرجهم..الراممةمعفميهاثزكونالتيشعيرتيلحطومن
حالاتمنحالةفيمحويبايلمونعندماوقطهرهمغيرهمملامةمن

ثعيرتيضاهدومنالبرهميةمنفرقةاوبراهمةانهم:عنهمقالالعبادة

يحيىواخراموالموماتعهميدوهيالنمارىمعفيايصزكونافني

المجية.مننرقةاضم:عنهمقال--ع

.،.9عىالانجاءابو/المقاد(200)

الصافيلدين1رجالانمنابحثبدايةفيذكرووماذلكالىيضات(201)

انديدوكمافهمطيهموفغالهف!هيقىحتىلدين1عنيهةيقرونلا

اتىالمندائهباللضةعكتوبةلانهالضتهايمرتمنوقلة،الدييةمتبم

علىالعابنةنطواء1والريايخةمنتريهمية1الاراللغةفروعحدى1س

ترية.ليتديانتهموكونمه!غلمخالطشهمومدمانفهم

-1ول-
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وضعيرتهمالذبائحتعيماتفيدو!لاوبينبيغالابهادركومن

حتىفيهالعملويحرمونمنازلمفيفيهيكرعونالذيالكبيرالعيدفي

.اليهودمنفرقةانهم:عنهمقالوالملاب!الاوافيوغلآالطعااعداد

انهبمورأىالمندائيالمابنياتهفكيرفيالآليالجانبعلىركزومن

يبدودلاواضمالاصناموعبادةالثركوينبذونالتوحيدالىييلون

الكواكبلذاتلاالتعظيمهذاانوادركفقطيعظمونهاوانماالكواكب

!ويعظهمونهعابراجمم-يخرمونافموعلمللملائكةمقراباتجارهاوانما

لحطومن.كالاحنافاواخافانهم:عنهمقالضعائرهمبعضفي

هذابيناضم:عنهمقالدينمناكربينالثعائربعضفياضتراكهم

واليودالمجوسبينقومالمابئون:قالالذيماكمجاهد.وذاكالدين

ايهودبيندينهمتركبقومم!نا:قالالذيوالقرطي.،202"والنصارى

.(203)والمجوس

المعت-يتزمونوئغفينعلماء:المابنةإنالامرنيوالغريب

لمقيدتهممخالفايرونهمايدحفونفلاالآراءتلكمخاه-وحدثاقديما

التصحيحاوالتالهدي!حقمايمححوناويؤيدونلاانهمكمامنها

!ا-امعواباكانصاء-دين!موعنعنهميقالمابانتذرعين.منها

ضعائرهمم!ارمةتمكضممنالتيالدييةبالحريةيتشعونداموامايهمهملا

.الحالواقعهوا!كيعيثونحيث

كتاببنئرالمعاعرلن"02"المندائيينالباحثينمنائانوعدوقد
عقيدة:دينهمعنوافيةدقيقةبمعلوماتويزودناصحيحةفكرةيعطيا

المابئة"كابتزجمةاكتعاانهمايدوولكن.وث!عائروطقوسا

الكابانورغمدراورالليدىالافكيفلهةالمثرقةالقهالذي،المندائينن

عيهوتعيقاقهمالهمقدمتهماومنمنهافدناقددقيقةمعلوماتوفيهقيم

المابئنن:عنوكلبيةاجنبيةبلغاتوابحاثكبعدةعدورورغم.كثيرا

.10،صابالمظيمن2رقلا!غهل/كث!بن1(202)

نفه.(2.آ)

رومي.وغضبمانبدوينميم:اليدانمما(20،)
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التاريخيةالمعلوماتمنالمزيدالىبحاجةزلنامافانناومندائيننصانيين

عنم.والديية

الكتابنرىرانبوعدهماالفاضلانالاحثانيبراننامللذلك

قريبا.

العابني:اكبئاعول-2

لاتباعهوانالخاعةوفلقهميزاتهلهقديمدينالمابنهانكلفنا

هؤلاءاضزاكوان.المتقلةالدييةولفتهمالمميزةوف!عائرهمطقوصم

كالمجوسية-الوضعية-الطبييةالدياناتاصحابمعالاتباع

لهذهدينهمقبعيةيفيلاوالطقوسالثمعاؤمنكئيرفيوالهندوسية

ني-نظرنافي-!مالتفىوان.احداهاعناوعفاتعرعهاوالديا،نات

.،الغنوص"وهوالممدر

اصحابضعائرمنكثيرمعضعائرهمبعضتثأبهانايفاو!فنا

امروالاسلاموالميحيةواليودية،ابراهمطة!دكاالخيفيةالمنزلةالاديان

تبيتهاوقحتهاالمابنةديناندراجيفيلأولكنهوقعاثملتجاورهمطبيي

احدها.عناوعناقغرعهاواولاحدهاا!ل

ببعيدولي!جيعامجاتألهرهرغمجيعامنهااقدمانهلنااقفحفقد

ايضا.بهتائرقدبعغهايكونان

؟هلالعابئةالحقواالذينالاحثينمنكثير!الناتضحو!ذا
المابئةتدينانودعواهمالمنزلةاوالطبيعيةوالمذاهبالاديانتلكم

.وذاكالدينهذامنتركباو،ذاكاوالدينهذاعنتفرع

والذين،آمشااذينان":يمالكرالقرآنهوذاكعلىدليلواصدق

يفملافهان،اشركواوالذينوالمجوسوالنمارى،والمائين،هادوا

.،205)ديهثضيءكلعلىافهانالقيامةيومبينهم

الماندة.سورةمن69وآيةابترةسورةمن162لايةوانظر17/الحج(205)
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تعالى--اقهانيدركالكريمةالآيةهذهفيالنظرينعممنفان

الخسةالاديانمنبغيرهيلحقهلمحيث..متقلاديناالمابيةاغبرقد

وبنندينكاهلالعابنةبينفرققد-جحانه-وانهالآيةفيالمذكورة

ومنزلة"اضركواالذين،"والثرككالمجوسطبيمية،الاخرىالادياناهل

.كارالنمارىهادواالذين"واليهود،آمنواالذين"كالمسلمين

"المندائيون"همفيهابالمابنينالمقعودانالآيةمنيتجوقد

المابئينوان.اضركواالذينتحت(26!اكالحرانيننداندراجلا

يقتضي!االذيبالواووللعطف،لعهاللمغايرةمثركينلشواالمندائينن

اللغة.في

المذائيننلوفد-ص-الرصولاتغالالاصتنتاجهذايقوىومما

لهم،الامانواعطاؤهكتبعفيبماواخبروه،دينهمعليه!ضواالذين
وايفا،ال!ماباهلنة!مشوا"عنهيروىا!يفخيراصموايصاؤه

اغبارهمعلىفقهائهمواجماعالمعاملةفيالمثركينوبينبينمالمملمينقييز

خيفةفابو،الكتاباهلمناعتبارهمفياختلافهمرغم،الذمةاهلمن

واعتبرهم.منهمالمادقجمفريعتبرهمولمالكتاباهلمناعتبرهم

بشزلةافم:البمريالحنوقالوالغارىاليهودبينومالكالاوزا!

.(207)دويلاأوالنعارىمنانهم:احمدوالامامالمجوس

كجهمنيملىونهوكما-في:العابنيالديناعولواما
ويصفوتالتنزبغايةوينزهونهبافهيؤمنونانهمفيتتلخص-الديية

والعذابوالنعيموالجزاءوالحابالآخرباليوم.ويؤمنونالعفاتبارفع

وانفهمخلوقونوبانهمبالملائكةويققدون.الظلامعالماوالورعالمفي

مضسدلابانهويؤمنرنالكواكبتلكيعظهـونولذاالكواكبمقرهم

وويطاشفيعاويكونالحقالىالناس!دى"ملك"روطنيمتو!

اللحوماكلعنويعومونويعلونيتطمرونوهم-تعالى-اثهعندلهم

منالاولالقحفيالحرانينالعابنةعقاندعرضخلالعنلناوفح(206)

امواكب.عبادةالههعادةفياشركواجثوننيونانهمالبحثهدا
دارفيوالمتامنناللميينحكام1/زيدانالكر3عدالدكور:انظر(207)

.\ء-13صىالاملام
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كثيرةطقوصولهم،السنةطولعلىايامهامتفرقةاصايعخسةحوالي

الان!رضفاتعلىالاتامةاتزمواولاجلهالجارىالماهفي:الارقماساهمها

والابحة"،)المفتسلةجاورهممنصاهمايفاولهذاالجاريةالماهوبقرب

المهمة.الشعيرةقلكالىاضارة

وضرعوالعملوالفعلالقولفيوالحرامالحلالدينهملهمبينوقد

.(2"8)وميراثوطلاقزواجمنالاصرةاحكاملهم

برضهاابدأانوقبلدينهمواعولالمندائيينعقائدمجملذلككان

منوادقاففلو!فعنهمالثهرستافيكتبهماض!طالتفعلمنبثيء

.الاديانومؤرخيوالنحلالمللعلماءمنالموضوعهذافيبهوا

(209!اكالروحانياتاصحابمذهبلاعوانتحتالثهرقافييقول

سماتمن،مقدساحكيافاطراعانعاللعالمان:هؤلاءومذب

يتقوبوانماجلالهالىالوصولعنالعجزم!رفةعيناوالواص.الحدثان

جوهراالمقدسونالمطهرونالروطنيونوهمايهالمقربننباتو!اتاليه

وحالة.وفعلا

القوىكنالمبرؤنالجسانيةالموادعنالمقدسونفهم.الجوهراما

علىجبلواقد.الزمايةوالتفيراتامانيةالحركاتعنانزهونالج!دانية

ويفعلونامرهمماافهيعصونلاداوالتبيحاققديىعلىوفطرواالطهارة

.(2؟."يؤمرونما

وهرمىيمونعاذالأولمعلمناهذاالىارخدناوقد:يقولون"

اربابناوهمعليهموت!وكلاليمت!قربفنحن-ع-؟وادريىضيت"

الحنى/ق1عبدالرزواليد112عىلانجاء1ابو/لعقاد1انظر(208)
الفل!فةفيت1محاضر/هوبديبحيىوالدكور35صالعانجونى

ثه1ر!ولمحمد/حنالخضرمحمدواليخ،6صالاسلامية

دراورلليدى1و21صئين1المندلعاثة1مقدمة/ورومىوبدفىي2؟عى

.27صالمندانيونالعابئة/

دانرة/وجديفريدمحمد:وانظر66-6؟ص2بوالنحللملل1(209)

.،26صى5بلفربن1القرنممارت

.6/لتحريم1(210)

-180-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كلرب،الآ!ةوالهالاربابربوهواللهعدوشفعاؤناووصانناوآلت

ومليكه.خاء

ونهنبالطيعيةالثهواتدن!عننفوسنانطهرانعيافالواص

بيننامامناسبةتحملخىوالففهالثوايةالقوىقئ،اععناخلاقنا

عيهماحوالناوفمرض،منهمطجاتنانالفحيئذ.الروحانياتوبنن
ورازقناوخالقهممخا!عناالىلافيثفعون،اليمامورناج!هميعفيوفبهو

ورياعتاباكتانجاالايحصل!لواقهذبالتط!يروهذا،ورازقهم

.الروحانياتجهةمناصتعداداالثواتدنياتعناتعناوفطافا

وبذلالصلواتواقامةبالدعواتوالانجنهالاقفرعهووالاتعداد

والذبائحالقرابينوتقريبوالمئروباتالمطعوماتعنوالعيامالزكوات

منواتمداداستعدادلنفوسنايخحصلالعزائموقمفلمالبخوراتوتبخير

.واحدةوتيرةعلىالوصيد!منوحكمحكنايكون!لة!اوغير

فييثاركوفناالمورةفيواثكالناالنوعفيامثالناوالانجياء:قالوا

ناس1،المورةفيوياهمونناثربمماوثربوننعلا!ميعلونالمادة

أطبتمولئن4قابمتملزمتلهممزيةةي!بو؟طاعتهملااينفمنثنابثر

.لخاسرون"9؟2،اذاانكممئلكمثرا

نيالمتوصطونالاصابهمالروحانيات:ضالوا:الفعلوأما

منالمخلوقاتوتوجيهحالالىحالمنالاموروتعرلفوالاجادالاختراع

علىالفيضويفيفونالقدسيةالحفرةمنالقوةيستمدون.كمالالىمبدأ

وهيافلاك!افيالسيارةالبعةالكواكبمدبراتفشها:الفليةالموجودات

ذلكالىالروحانيونبة،فلكهيكلولكلميكلروحانيفلكل.ياكلها

.ومديره،ومدبرهربهفهوالجمدالىالروحنسبابهاختصالذيالهيكل

:رعا!علاو.آباءيسموضاوربمااربابا:الياكليمونوكانوا

صكاضامنلجملمخعوعىقدرعلىتحريكهاالروحانياتففعلاصات
فيواقزاجاتتركيباتذلدمنفيحعلوالهناصرالطبائعفياتعالات

.2(/اثومنون(112)
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الباتانواعثلروحانيةنفوسعليهاويركبجمانيةقوىفيتعهاالمربمات

وقدلهليروحافيكنعادرةكيةالتاثيراتقكونقدثم.الحيوانوانواع

طرةكلومعملكالمعلىجنىفمعجزئيروحانيعنعادرةجزئيةتكون
ملك.

الجو:فيالظاهرةالعلريةالآثارمدبراتومنها

والرياحوالبردوافلوجالامطار:ثليزلالارضمنيععدمما

والثب.العواعق:ثلالساءمنينزلومما

وقوسوالغابوالحابوالرقالرعدمن:الجوفييحدثومما

.والمجرةوالهالةالاذنابوذواتقزخ

..والابخرةالزلازل:ثلالارضفييحدثومما

الهدايةومدبراتالموجوداتجيعفيالاريةالقوىتا!وتومنها

اذاوهدايةقوةمنخاياماموصدانرىلاحتىالكائناتجيعفيال!ائعة

.ا!هلقابلاكان

والراضةواللذةوالنعمةالروحمنالروحانياتفاحوال:الحالةواما

يخفى"كميف:الاربابربجوارفيوالروروالبهجة

وافنحيدوالتعجدوالتهيلواقهقدي!التسيح:وشرابهمطعاصمثم

..وطاعتهتالىافهبذكروانهم

متالمنملألين:-2

والثعائرالعقائدبعضلن!اضتراكاوولابهماصلةوجودفينكلا

لماذ،المندائيضلاالمراقبطائحوعابئة؟الحرانيين"حرانعابئةش
يقولوا:انقومهبنيعلىالحرانيالثيئذلثيثيرانالممادفةقبيلمنيكن

احدبينوخيرهمالخناقالمامونعليهمشددعدماوذلكعابئونخن

اصرين:

فيافهذكرهاالتيالاديانمندينااوالاسلامدينينتحلوااناما

قبيلمنتكنلموكذلك.(212"آخرهمعنللقتلتعرضوااوالقرآن

.320صالفهرست/نديم1ابن:انظر(212)
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كويثا"صان"المقدسالمندائيننخاب3فيوردتالتيالعبارةتلكالمجاملة

حرانوفي..ميدياجطلالىفلطينمنالمندائننخروجيؤرخوهو

."الدينني!ماخواناوجدوا

جوهريفارقمعولكن..الكواكبتعظيمهوينهالابهاهمولعل

عنهمم--فيهاافهلثخصبافرةالكواكبيعبدونالحرايينجدفبينا

يخرموناالمندائيينجد.العالممذامدبراتوجعلونهاالهياكللهاويبنون

لاللملائكةهوانمااذنوالاخرامفاتعطيمللملائكةمقرالكوضافقط

ذاتها.للكواكب

دفعالجومريالفارقذلكتحسىعدممعالشابههذاانوالواقع

ونتالحكمفيالفرقتينبينالتريةالىوحديثاقديماالاخينمنالكثير

الكواكب.ببادةعموماالمابثة

الكواكبتقديىمنتخللمالمعاعرلنالمندائيينضعائرانوالحق

مخهمالدينرجالبعضوممارسةالعبادةقالقطبنجمالىكالاتجاه

الصابئةويمفعقيدتيعنيتحدثوهوالعقاداشهاذناانمفوقد.التنجيم

المعتقداتبنناقنازعبقايافان"القديمةوالوثنيةالقديمالتوحيدملتقىبانها

فلاالآخرالبعضعلىردايكونانبعضهايكادالصابئيةالعقائدنيظاهر

الوفيةمننفسهالوقتفيخلاصولاجهةمنبالكواكبايمانولاوئية

.(2،3)"الصورمنعورةعلىبالكواكبوالايمان

:!لىعقيد!هم-ا

لهنهايةولالوجودهاوللاابديازليواحداثهانالمندائيونيعتقد

لموانهمخلوقاليهيفضيولاالحواستنالهلاوالطبيعةالمادةعالمعنمنزه

.ومكوضا،،،2،الاثياءوصدعلةوهويولدولميلد

المندانينلعابنة1مقدمة/وروميبدوي:وانظر،1،ص\الافياءبو1(2")

لعدد1العريومجلة،3عىالصابئون/الحنيمبدالرزاقليد1(2ا!)

.19هلأمام112
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بقوله:8اقههومن:صالعلىالمعاعرلهنالمدائييناحداجابوقد

وربعليهاومايخهاماوكلوالارفينالسواتخالقالازليالحيهو

الجميع.

الامل،الحولذوالحقربالاميالانوارعالبمملكانه:عفاتهومن

الرحمنالتوابالغفوريسعولم،يرلمالديالنقيالنورلهضيهلاالذي

.،210"بسلطانهلهضرلل!لاالعليمالحيهمشيءبكلالارفالرجم

طروحثي!:لعقيدتهم-ب

قدالمادةعنمنزهونواضمفهمخلوقونالملائكةبانالمندائيرنيمتقد

منيقافىانويققدونوالطاعةاققديىعلىوجبلواالطهارةعلىفطروا

وتدبيرالخلقديةفي-تعالى-الخالقماعدةاليعاوكلقدجنهم

اباثر،،)و"زيواهل":نهم.العالمضؤون-وأدارةالكون

مملكةمنهمولكلاليبويصفونضيءكليعلمونهؤلاءكاوان"بثاهيلو

والاهيةالمنزلةفيافهيلونفهمولذلك؟دفوراالمى"الانوارعالمفي

.وا!عظيم"6"،والاجلال

ويقولون"مولخون"ويمونهاالخبيثةبالارواحالمدائيونويعتقد

هذهومنوملمونونمارى!ودومنهاعابئةفمنهاالاديانمختلفةاضا

مغرىهومااه!مو،المطراكط"فيالنفوسبمذابموكلهوماالارواح

.بالناسالاذىالحاقدأبهماوفهاالمععةالىواصتدراجهمالبشرتجربة

.(212)الاخرىالادياناعحابمنغيرهمعدالجنبشزلةفم

طنبو:لىمقيدتهم-ب

واعحفاعيهوينزلوالمرفةبالديناناناافهيزودانبمعىالنبرة

الشرعالىويرثدهمويهديهمالناسليعلمويبعثهثرعابيوصاوكبا

.9عىالعابنةلانجاءدينيةلهعاليم/روسفضان(215)

وحكاياتواصاط!133عىاندانيونالعائة/لهراورالليدى:انظر(216)

.،3عىالعانجون/والحنى10صىعابنيةفعبية

المندانيونلعابئة1/ور1لهرلليدى1و((عىالصابئون/الحنى(217)

.27ص
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المبعوثولانالبثرمناحدايكلملاافهلانالمدائيبرعدمرفوفةوالدين

لزتمزيةوباى"طاعتهلناينفسنوالمور"المادةفيايهللبعوثمثارك

.لخاصوناذاانكمثلكمبثرااطقمولئن:قالوا،تابقه

منبدلا:يقولونالثرمناحدنبوةفيهيمونالذيالوقتفيوهم

يتمد..الحقالىالناسيهديوالماديةالروحايةبننقورومخلوق

يمللااللهفكلامالغيةالموجوداتعلىويممىالقدصيةالحضرةمنالمرفة

الانانانالىويذهبون.والترابالوربينمخلوقبواسطةالاالاسالى

يحملوالعبادةالطاعةعلىتعهويروضاخلاقهويهذبنضهيطهرالذي

يدعيمنحكمحكمهويكونة!اوغيرمنواتمداداتعدادلنفه
آدم-نظرهمفي-القبليهذاومن.واحدةوتبرةعلى؟ابخي"الوحي

للنبوةالمروفبالمفهومانجياءيوافهم-ع-ويحىوادريىوضيت

ال!هواتدنىعنانفهمطهروااناسمموانماالمزلةالادياناهلعد

العليا.المعارفالىالكمفمننجوعتوعلواخىالطاعاتعلىوراضوها

باضمالمقدصةكبهمفييعفوضمولذلكمباضراتذوقاالمعارفتلكوتذوقوا

انيأيذلل!هصدرنفانابالانبياءوصفوهمماواذا.ءمعرفوننو!لمم

الوصبطريقلاالمباشروالتذوقالكثفبطريقمعارفميتدونمعلمون

ينبهاالتيوالكبوات!رلعات.والاستدلالالاصتتاجبوا!ةولا
هيوانماافهمنعليممنزلةاضايدعوالمالمرفيينهؤلاءالىالمندائيون

غير.يىالال!يوالفيضالكثفبوا!ةممارفهممن

:-ع-يحىفيعقدتعفيدراورالليدىالكبيرةالمشثرقةقالت

يوحنا،بهاجاءقدالتعيديةضعاؤهماودينه!مبانيسكلونلاالمابئيون،)

وطعةيمارسكانوانهعطيامعلهـاكانانههوايىينسبماكلانبل

الصلاةاوقاتكعيلاليهتنبمعينةدينيةقفييراتوانككاهناقعب

المابنننلتعاليمبالبةكانفهويومياثلائةالىخمسةمن-وعددها-

رئيصةبعورةتمالجممجزاتذا،ان!قيدةفيضيعااى،ناعورائا"

الحديديفلهكالاناعوراثه"عملهبففلفهووارواحمالناسابدانففاء

المابنننللاهوتيينبالنبة-ع-وعيسى.الماءيخرقهولاالنارتحرقهولا
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وباحآخردينالىالناسوقادالدينعلىخرجانهالاايفا؟ناصورافي"

."2؟8"ارياكثرالدينوجعلالاطيةبالعقائد

اتاعورائنمدةعدىكانالمحان،،كويثاصان،لكابوجاء

واقخذمتهمعلىخرج"المعمدانيوحنا،،يدعلىقعمدانبعدوانهالمندائيين

.(2؟9)جديدةملةله

المندائيينملةعلىكان-ع-الخليلابراهمان:يقولوناضمنجاومر

.العداءيناعب!مواخذمتهمعلىخرجوانه(ناصورائياكانقدبل)

"دارايسمىملكيحىظهورقبلكانانه"ربهكنزا!كابفيوجاء

دارتالتيالحروببفعلكبهموتفرتالصابئةتثتماتولما،ملكه

كتباوعنفب!لاهذهمنتقىماجمعيحىر!ظفلما،اليهودوبينبينهم

وامرممدو!لاظلممنالفارينالمابنيناخعادكمااتباعهعلىوزعهااخرى

.(")رفضهمنومنهمالطلبلبىمنفمنهمالقديمةكبهمالىبالرجوع

واغبارهموالرطلةالبوةعلىالمندائيينالمابئةوقعويلتركيزولعدم

وضرعالىدينهمنبةلعدموكذلكمندائيينناصورائيينالانياءمنعددا

روحانيتوسطوجودضرورةعلىواعرارهم...هؤلاءمنمعينواحد

كانت.والمرفةللدينكممدرالالهيالفيضالىوتوجههموالارشادللهداية

والمذاهبالاديانعائلةالىيتشبمعرفيدينالعابئيالدينبانقناعتي

المنزلة.الاديانارومةمنهوولي!الغنوعية

فقدالقناعةهذهيؤكدمامنمالاحثينبعضعباراتفيوجدتوقد

يثبهبافهالمابئيناعتقادان":(المدائيونالعائة)كابمقدمةنيطء

عنيدركونهانهمكاصيثالمرفيين!الغنوعةالغاتاعتقادكبيرحدالى

(22؟)،اب!كلااتيالخليقةمظاهرومنالال!يالفيضطرلق

البوةكلتيمنقخللمالمندائيينكفان:نقولللانعافولكن

حران،كتابفيجاءفقد.بهماالناعورائيينبعضوعفتوانهاوالرسالة

.(2عىنداثيىن1العابنة12181

.20عىصابنيةشعبيةوحكاياتساط!1ماض/وروميبدوي(219)

.6(عىالعابنون/الحى(220)

.19عىالمندانيونالصائةمقدمة/ورومىبدوي(221)

-861-
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الوصفهذاومثلورصلانياكانيوحناان،،ادييادراضه،،و"كوثا

الادياناهلمجاراةعلىالمندائيننياعدكتبهمفيالكلشينهاتينووجود

وذدينموانلفيرهمكماورروانبياءلهماندعاءةعلىلمالمعاثننالمنزلة

واحد.بالهاي!اضممذاادعاءهميقوىومماصاويةجذور

المعروفمعنامماالكلتينهاتينمنيقمدوالمالمندائيينانوالحق

معلم،"بهاالموعوفانوهوفبلاليهاثرناالذيالمعنيارادواوافما
وجه.اككلعلىمهمتهادىقدوانهملهم:ضيع

النعىعلىالمدائيينالباخينبعضتعليقويدعمههذايقلدومما

العابونيقمد)وهو:والرطلةبابخوةيحىوعففيوردالذيالابق

خاصةوبمهمةالربمنبامرالدياالىجاءانه،اشلهة"رسولكلمةمن

.جديد"(بدينياتيالذيالرصولبععنىلا

والنار:و،لجنة*خرىو،لحياةت!،لىعقيدتهم-د

بثابةالذي-الماديالعالممنالمقالالموتانالمدائيونيعقد

العالمالى-وتتقلبالموتتحررماسرعانالتيللروحمؤقتومفىسجن

بعدولكنخالدةوالروحفانالجدعندهملأن،ناكوتخلدالرو!

فانحناتهرجتفانعاحبهااعمالتوزنبانعيراحساباتحاسبان

القديونبهيتنعمبماهناكوتتنعم؟الجنة"الانوارعالمالىقذبروحه

في،المطرائه"المط!رالىققادروحهفانتهسيآرجتوان.والروحانيون

منتطهرانالىمتفاوتهبدرطتفيهتتعنبجث،النارلأالظلامعالم

.الانوار)322،عالمالىترسلئمذنوبها

المن!لأليين:عبالهة-،

لحىومحاطةقديناواضدهاتعبداالامماكثرمنالمندائيونالمابئة

قكوناننتبعدلالذلكالعابنيةوتقاليدهموعاداتيوضعائرهمطقوسم

اقامةوقئتمل..والصومللعلاةالثر!فهاكيميةاولوعياس!علاقهم

.،اصاندايخنالماثةماض/نف(222)

وبدوي10صالعابنةلانجاءدينيةتماليم/روميفضبان:انظر(223)
العابنون/لحي1و19عىنيون1ند1العابنةكابمقدمة/ورومى

.381و021صي
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بالطهارة1تدالازمنةتواليعلىاليهااضمتوطقوسرسومعلىالملاةهذه

.الصلاةبتاديةوتنتي

:،لصدة-1

:"مةرشا"ضوءلوا-أ

العاءلكالعظىالحيهاةباسم!د:يقولالن!رمنالمنداىيقزبجنن

ثدئيم.؟الحيللماءالعظمىاليردنة،برياويزملكاوأباهمأبىوالط!ر

بلقهاليهويتلوالجديفحوشجهاالن!رفاطيءعلىوجلىحزامه

الذيالربعرضتحتمنالجارىالماءايهاعيكاللام":وترجشها
اليدينبغسلمتدئاالوضوءفيثرعثم."الارضمانيكلبكيحيى

بالصا،حيدياطهرال!ظمىالحياةباسم":يقولكاوهوثلاثا"المرفقينالى

.؟الوربافكارحناوضوفيولجعلالنوركلاآلينطقابالايمانوثقي

ربياصكوجحاناسمكتبارك!ل:يقول"ثلاثاكاوهووجههيغلثم

منآقاالذيالاعظمالجلالءا!يلحمدا،هذاخري،الحي

.،ذاته

مبد\منجهتهعلىويررهاايمنىيد!اعابعوجعبالماءيدهيبلثم

فلان-انالا:يقولوهو"ثلاثا!الايرعدغهفايةخىالاي!نع!فه

علي:منطوقهىادمنداواسمالحياصالحياةبرسحارص-فلاتبن

وامبحاصمكاباركالوربافكارمؤمنةنمهوضمائرناالنوربكلامفطقنا
اليماءذاانتومبحباركلمههىادمندا)،الحياةعارتالي.اصك

ذاته.منانجعثمنياالجلالصيماء.العظيمة

يعغياناذناى،):يقولوهو؟ثلاتا!اذنيهفيسبابيهيدخلئم

."الحيرائتثماففي":ويقول؟ئلاثا،،يتثقكاثمالحيلصوت

تنثنيانركبناى:كاويقولثلائا،،ركتهعلىالماءمنقليلايرشثم

:ويقول"ثلالا!رطهعلىالماءمنقيلايرضثمربيللحيوتجدان

لديكارسي:يقولذلكوبعد"والايمانالمهدطريقصالكتانرجلاي

منولا،اليهود!مومىاتاعمنولا"المجوس،النارعبةمن!لانه

جحدلاالذيالحيماءالربافيالجارىبالماءمرسومانهالمحاتاح

علي"مذكورهىادمنداواصالياسقدرتهالانان

-1-ول
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تممدت-هن،افبنفلان-انا:ويقولرأصهعلىالماءمنقليلايرضثم

اصمالعلاالىبهلارتفعيحرصنيوعماديالقدرةابنالكبيرب!رامبعماد
علي"منطوقانهىادمنداواسمالحي

عنيرفع:ويقولالماءفيرجيهاصابعاطراتويغمىبعدهايقوم

مظوقانميادمنداواصالحياصوالجنالثاطينقلطورجلييدى

.(+4،ري

:الوضوهنواقعى

وخروجوالغافالول:ميالمدائننعدالوفوءتضداتيالاضاء

والوضوء.الملاةقيوالاكلالاجنبيواللحموالنفاءالحائضولمىالريح

واحد-6بوضوعا،تينبننالجمعجوزفلاعلاةلكلفرض-عندهم-

.-الملينعندالحالهوكما

-:"ا!ماثة)ة،لغسل

يكونانوثتركلالمدانيينعدنرضالاغتال
بعيداالمدننيالعثىالىالمابئينمنكثيراضطرانبعدولكن،الحيبالماء

الحمهاتبماهالاعالمؤخرالهمعلماؤمبمإجازالماهومنابعالانهرعن

والآباروالواقيالانصفيجاريةبمياهمضلةبخزاناتقملةافهااصاسعلى

المغتل.علىوعبهبيدمنالحيالماءجلبجوزواالايعة

:*غتسالكيفية

كلعقبقولمراتثلاثالجاريالماءفيالخصيرتم

الىقاقيالجاريالماءاليردنةلتفنيالقوةاسالالعظمىالحياةباسممرة

ارديةلبستقدالطاهرةالعلامةوقبلتسطحهاقحتاليردنةفيارتتقد

ادهيفدواصمالحياةاصمانقالقااكليلارأسيعلىووضمتالنور

القدرةابنالكبيربهرامبصاداقعمد-!ؤأصفلان-انا".عليمنطوقان

."اعلىالىويرفعنيسيحرشيوعمادي

62-22صالصابنةلابناءدييةقعالبم/روميغغبمان:افظر(22()

المندانجونالعابئة/ور1دروالليدى9ا-90عىالعابنون/والحى

.172-681عى
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لايكنيوحد5الغللأذالفلبعديوضاانفعليهالعا*ةالمقسلارادراذا

.العلاةلاقامة-الملينعدمانحوعلى-

الغسل:عوجبات

الجنابه،:هيالمندائيينعندالغلتوجباتيوالامور
يكونانوجب.جررضخصلم!،المبجثةلم!،النفاس،،لحيض
."22"هوالربالاكلقبل!كالاالمتجثةلم!ومنالخابهمنالض!ل

:(،البراخة)االصلاة-2

سوعقبيل:اليومنيصلواتثلاثاداءالمندا!الصابئيعلىيجب
لاصلاةفيو!اوقبيل"الظهرعلاة"زوالهاوعد؟الصبحعلاة"،لش

خسةنيعلواتخمىعليهممفروضةكانتالعلاةانويقولون"الماء

وجلهابعضالىبعفهاففم-ع-يحىظهورخىاليومفياوقات

.اوقاتثلائةنيفروضثلانة

الارضعلىوالجلوسوالركوعالوقوفعلىالمندائيينووةوققعر

صاعةققريبا.وربعساعةفيهاوالادعيةالاذكارئةقراوقتغرقجوددون!ن

ترجت:ماالعبحعلاةنيالمدائيةبلقهويقرأ

ادهي.فداافه،موجود،موجودالحيموصدطاهربقلباليصبحت(11

لاذاتهمنانبعثالذياللهالانوارعالمملكوبئهادةالحيبثهادة

الحيا.وعارتواليياصاصكعبطلولاباطل

الحي.ربيباصائكمخفظهع!داطاهربقلبريصبح(2)

الموقر.الرحمةبيتابايالثوالطهارةالسلام

الموقرينالقداميآباءناعيكماللام

الموقرالازليالحيربيكتبياعليكماللام

الياالايمانيامرسلالهيياعليكاللام

لمندانيون1لعابنة1/ودراور89عىالعابنون/الحنى:انظر(225)

.35(-691صى
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(3)

(،)

(1)

(26

بالحيكلفناالذيالملاكا!ياعيكاللام

جبريلالملاكايهاعيكاللام

العظيمب!رامياسيديعيكاللام

الحياةامياعيكاللام

يحيىياعيكاللام

الأولآدمبنفبياعليكاللام

سامالملاكايهاعليكاللام

والجماعاتوالحياةوالما"لنوالاثرىالملائكةاماعليكموالطهراللام

جميعا.الانوارعالمساكنيوعلى

بنفلان-النضلهذهضديالخطاياوضفعوالزكاةعيكماللام

.!.الياياوضفعالخطاالرحمةوطلبالورةهذهذكلتنيافني-قفلا

الابرارا!اقوموا،قومواربيالحيباصاءمحفوظاصداربيمبح

للحيوصبحوااسجدواقوموا،مؤمنونياعبادياقوموا،اتع!بدون

النورانية.الخفيةللاصاروسبحوااللاململكوسبحواربي

لذياكونبحادهىونداوللربسجدناللحيربيالحيباصماه

.،226)ذاتهمنانبعثالذيالموقىالجلال

يقول:ثمالعحووةسبقنيممايةثااولىالاولفقرةار!ظلاووةلقويقرا

صجناادهييولمنداولربناسجدناالقيومللحياناربيالحيبسم"
ذاته.منطقالذيالموقرالجلالذىتاكولذ

:الماءفيعلاةويقرأ

قلاوةوالاذان.الرحمةلطلب،الوقت:الوقتربيالحيباسماء

بالتراتيليترنموضلالاعةيعلمجبريلاليقظونا!اتعالواالور

.الورنجلاوةويتقيميلمبالعمادتعمدانانكل

لهراور/وانظر2(،22عىالعابنةلانجاءدنجيةتطلبم/روس(
بعدما.وما251عىاندانيونالعابئة
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الجلالذىولذاكسبحناادهيوفداوللهجدناللحيربيالحيباسم(2)

ذاته.منانبعثالذيالموقر

:طملاةختام

:كالآعلاةكلضايةنيالمندائهيترأ

بكلالعالمالانوارعالمعلىالمتربعربيالحيءا!صابنحفظهصدا)،

والنيالامرياعاحبوالحقالقوةياذالكموالزكاةاللامعباده

ياور!قوة-فلاقبنفلان-اناطاياياتثفع.القلوبومادى

.(227!كاهيوسيماتزيوة

المنماشيين:عند،لموم-2

مدتهوتميننوفرفهالعومذكرمنالقديمةالاديانحندينيخللم

اخبارففي-واليهمهالمدةهذهفيالاديانقلكماختلافمع-وكيفيته

عادةالصومبانماينبيء..والهنودوالممررشوالآشورروالبابليينقدماء

مقنمياعلىالصوموالميحيةاليوديةفىضتكماالقدممنذالبثرصفها

كتبآمنواالذينا!يايا":تعالىبقولهالمومنرضيةف!يدالاسلامجاءحتى

(*"،تتقونلعلكمقبلكممنالذينعلىكتبكماالعيامعليهم

"الاقناعالملمننالمروفعندبمعناهلاالمومولكنيقرونئيونوالمندا

نروبالىالفجرسوعمنالمفطراتوجميعوالربالاكل.عنالكامل

المباحةاللحومصيمتنعونوانما،رمضانشهراياممنيومكلمن،لثمى

علىايا!اقفرقةاطبيعخسةحرالي-الميحيينعومخوعلى-لهم

.،")النةطول

لمندانيرن1الصابنة/ور1ولهر35و3،عىدنجةلماليم/رومي(227)

.352عى

.182/القرة(228)

العائةمقدمة/وبدوىورومىولعىالعابئون/الحنى(229)

.15،عىاندانيونالعابئة/لهراوروالليدى21عىاندانيون
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ناراههز،ناسهد،نياده،نكايه

!.
ته)كهويهندايهكانهىلصا6نوولهمىرهئهوهىبهرله

له3نووسىرهئهوهىبهرلهوه،يهكىيهشهضهتماى

بهرلهوه،يهيىدهسئهتماىتهكهوايهندايادهنهىخا

هتماىتهاكهويهنداسهدانهىخاله4نوولهمىرهئهوهى
نهىلهخا2نوولهىرهئهوهىربهلهوه،يهدىسهرجوا

.ههزارهدووهتماىتهكهوايهند)ههزارا

نووسه.رهجوارلهمهتماكهىكهيهىزمارهئهو
،يانودهنهىخاله3،يهكانونهىخاله6:هتوويتكها

نينتواده،ندااراههزنهىخاله2،سهدانونهىخاله4

نه:ناوالهو،بنتيقلئتكىناوندجه

6+03+004+0002

24306يان

شهشوى!هلدوسهرجواروزاههدوونيا

يهزمارهكهناوىتزهدر6+03+004+0002

تىيهناوهكهته"لور642.سلا

يهرهكهمازوىنادوسهارجوروازههدوو

ووشهبهشهضسمىو

38
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شق:مه

بكه:اوتهونهئهما(؟)

4000+200+50+4

3000+؟..+30+5

1000+200+40

بنووسه:وهخوارهنهىلهمايهكتكههرناوىتهكور(2)

يئشججلودوسهنؤروازهه

شازدهدودووسهروزاههوتحه

يهكدوسهوتحهرو)زنؤهه

شتههروزاههارجو

وهخوارهنهىلهمايهكتكههربؤناوئزهدرسئ)سلا(

بنووسه:

35
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سهدانيئو5ويهكان

!!!
تهكهوايهندايهكانهىخاله5نووله!ىرهئهوهىبهرله

له4نوولهمىرهئهوهىبهرلهوه،نهيهدايمنجهتماى

بهرلهوه،يهيىدهجوارهتماىتهكهوايهندايادهنهىخا

هتماىتهاكهويهند)سهدانهىخاله3نووسىرهئهوهى

يه.دىسهسئ

:تووهيتكهانووسهرهسئملههتماكهىيهىزمارهوئه

نهىخالهسلايانودهنهىخاله4يهكانونهىخاله.ه

نهةناوالهو،بنتيقلئئكىناوندجهنيقتواده،نداسهدا

محلا..+5+04

345يان

يئنججلودوسهسئيان

يهزمارهكهناوىتزهدر5+04+003

تىيهناوهكهتهكور543

ووشهبهيهرهكهزماناوىيتنججلودوسهسئ

34
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شق:مهآ

بكه:تهواونهئهما(؟)

نوسينبهزمارهكهناوى

نؤستوشهدوسهسئ

فدهحهدوسهدوو.

شهشسهدويتنج

وتحهوشتاضهدوسه.

شتههدوسهجوار

فتاحهدوسه

نجايهسهدودوو

زدهدوادوسهنؤ

كلىايهنهبازههرناوله(2)

بنوسه:

؟53ء3؟5

4؟.ء104

278ثع268

ناوهكهاكورتهناودرتزه

60+9+..

500+6

369

؟..+70

:،،="،ب،،،"!،،ب)"حص

؟..+50+7ء؟57

647ء70.+6.+4

؟؟7ء؟..+؟.+7
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نسلهمايهكتكههرله8نووهممىرهنهىخا(9)

بلئ:ادارهوهخو

28302،لأ؟0087،8،؟58

:وهرهئنهبخورهوهخوانهىمائه(؟.إ

؟380؟6427

؟50090087

2895؟4؟32

يهكثكههرله7ىم!وونرهكهيهىزمارهئهو(؟،؟،

:؟يهجىتاددهييشانهتماكهىداوهرهخوانهىماله

007بؤيههتما7نوو!ىره5137/2

....بؤيههئما7نووسىره؟69"

....بؤيههئما7نوولهمىره17853

....بؤيههتما7نوولهمىره70541

كيه!ههرلهزمارهكامبؤيههتما؟ىم!وونره(12)

:داوهرهخوانهىماله

؟368،589؟،76،57381؟5،؟948

46
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يناردهفى،ينارديينج

ديناريتنجديناريتنج
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شقمه

بكه:اوتهونهئهما(؟)

\"..،)...!؟3".؟،...

خوارهوهنهئلصايهكتكههرناوىتزهدر(2)

بنووسه:

147123

26574

؟3.650

؟6073

؟8؟؟5

؟....+4000+7.00+30+3

وسه:بنووهخوارهنهىمالهيهكتكههرناوىتهكور(3)

؟....+7000+500+40+9

700+60+."10000+500.

؟.....+9000+400

؟.....+5010

.؟....+؟....+80

42
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لههشقيكشتي

نهىكؤمه!ملهيهككؤمهلهههرنىنهكادا.زمارهى(؟)

بئئ:وهخواره

،ا!!!4)

(رتما،ئاب،ن)يرزهحو،تباشو،يلولئه)

(485،؟؟.،72؟،5)

(م،ف،ص،ع،ل،ق،ن)

بكه:)ووتهوهخوارهنهىمائه(3)

،!!!
ا!!هـ!هـهـ!!!!!ـهأ

يهتؤبهه*لككوررههبهرامبه

يهههبتؤءكانليسئكورههمبه)ربه
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الأولالقسمفعوى

صلأ\9نقديم

52-17ممهدةبحوت:لأوللفعل1

الدبناعل،لهصنيف،الدينلهعريف،الادبانعلممرفوع

مظاهرعبادةنظرية،لوفس1الملىهب،يلاوللالجاه1ومعدره
نظرية،ا!دية،الروحعظارعادةنظربة،البيمة
نقد،نظسكميدت،الغطري-!اتوجد

الوحيمذهب،ائاني\لاتجاه،وكعليق

83-53ةندثر1يمةلقدالديانات1اننىالفعل

6-آ53بةلمعر1بانةلد1:ول*بحت1

*لهة،لألهةقعدد،لغدماء1الممر.بنعندالدبناممية
،والحابلبث1،والتوجداخناتون،التفريد،واعلها

ولهمليق.ملاحظت،الموتىكاب

7-آ6(0بليةابيافةالد:اننيالمبحث

*لهة،،برز،واعلها*له،*لهةمكانةتغاوت،!لهةتعمد

.دعقارناتملاحظات،وانمانرالمبالهات،*خروالعالمالموت

ول77،اليونلأديةلديانة1:لثالث1المبصص

انكوين،دور،لأولمبيةالارباب،امرييةالديانةدور
ومقارناتملاحظاتلفلغة1دور

83-80الرومانيةلديانة1:بح1الرابحث

،الوافدةبالديلألاتالته!دور،الدينوباطة*لهةدور

تا!ألم،لاضمحلال1ر!د،الرقيةالدياناتاتغالدور

ومغارنات

20.-8ءاباقيةالغديمةالديانةالثالتا!عصل

87لهندبة1اكيلألات:*ول!ابصه وو!ال7الهندوسيةالديانة

-"!لألأ-209-ص----
http://www.al-maktabeh.com



يانةلداءدى!ص،لهة!دتصد،لطقات1،لخلقاقعة

ومقارناتملاحظات،المحندهـجة

الجاتجةاوالجييةلديانة1"

الجية،الديانةبارىء،الجيهمؤسىمهاويرا
ص-قلخيص،الخاةالىالوعول

ذية:لو1لديانة1ص

البوذيةلديانة1بادىء،البوذيةمؤصىبوذا،لاكهاصبب

البوذيةكب،بوقاوعايا،فاناالن!لى1عولالو،وعقاندما
.ومقارناتملاحظات،القدسة

و11ديانندملب،الكاواليئمذهب،بىكصمب

.النبلاءضية

لصيية1الدبانات:الئانيبحث1

ة!جئيىففولكو1ص

المقدسة،متب1،يخةلط1رفض،تمايمه،كوففوشيوس

سية.شيىنفولكو1بادى

الداويةالدبانة.

انتارها،،عقاندهاهم1،لداوية1مؤصىتي-لاو
ص-!لاوكوففوئيوسبن،ومقارفاتملاحظات

ايابانةالديانة:لثاثلبخه1

الطبيعهمظامرعبادة،يتها1بد،لو1،الدياناتكثرة
الئتواليابانيةالديانةبنن،اليابافيةلديانة1ولس1والاباطرة

ئيوجة،امونفر،بةابوذ،فدة1لو1ياناتلد1،لعيية1والديانة
.سلام

لفارسية.1لديانات1:لرابع1ابحث

لى1دعوده،زرادفت،لزرادشية1،القعماءالفرسعقاند

لتوحيد،1،مقائدهااهم،دضتية1الزرالديانةبادىءجديدةديانة
لدبانة1فيلنار1والنمىجقة،وامماؤهالواحدالالهصفات

العامة،،والحابالبعث،لمنقلى1،ةالنبى،الزرادضية

مقاندكحريف،افتاالزند،دشتية1الزرالديانةمعالهر

لزرارفتية1الباع،ليونانى1بالفكروتائرهاالديانةلهطور،ادشت

منالاسلاموموقفالزرادئتيةفيلفقولء1راى،لحاضر1ضنا

.ومغارناتملاصك،

-290-

93-)9

96-201

116-107.

110-107

اووا\.ا

119-117

20،-0)1
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ية:المانو"

،جديدةديانةله1واحدبالميحيةتانره،فانكبنماني

بن+ختلاتوجه1،هتن،ءرومانيزهد،والظلامالنورفدم
وافطهادمانيفتل،ومغاندهاالملألوبةلهعاليم،والف!مالنورصهر

مقارنة.دندادئتمافىبن،اتاعه

المزدكية:ص

هم1،مزدكاشترايمة،والاجتماسبحي1الاعلاح
تالي!ه

الديعانية:

والديعانيةالملألويةبينالفرق،بائويةلقول1

خاتمة،لمرقيونية1

العابئةدين:،لخامىالمبحث*

آراء،لعابئة1دينحقيقة،العائةاص،العانجةقعريف

لعابئة.1فرقةوالنحللملل1علماءراء1،المفقحاءآراء،المفربن

نية1الحرالصابئة

فيعيدتهم،نية1لحر1عقاثد،والحرايخةالأمون،حران

الثوابفهعقيدضم،لقيامة1ووالتناسخ،والحلولالعانع

.النبوةفيعقيدغم،لعقاب1و

:نيون1اندالصابثة

،ومعمرهدينهمولاة،اندانينالعابئةاعل،قمهيد*

والعابنة،ادريى،فلطينلى1معرمنهجرفهملعابنة1قدم

علاقاقهم،حرانالىفلطينمنهجرتهم،والعائةابراهبم

،المبارةبيتاندي،الاصلامنجيمنقفهمومو،والنعارىباليههود

جدنوحبنسام،الجنىآباء،لأولالانانموطنصيلان
و*ديانلمابنة1ديخهبننالعلاقة،والصابثةالاحنات،لعابنة1

العابئة،تمريفنجلاالباخينمن!كشتاه1صبب،لاخرى1

فيالئهرستانيراىالعابنةدبناصولخلاصة،الترانعابنة

مقيدتهم،الههفيميدضم،نجنن1ند1العابنةعقاثد،ديخهعاعول

لحياة1والموتوفي،النبوةفيعتدقهم،عقيدقهم،لروحانيات1في

.نر1ولجنة1والاخرى

وكيفيتهالغل،قضه1ونولوضوء1،الطهارة:الصبادة

،له.وموبم

-211-

ة!مط

اولآ521

139-ا38

391-041

+ا

141-002

164-ا7ء

02.-ا64
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فيها.يقراما،يمغيظ،ومددهاقاقهااو:العلاة

ندانينن1مندالمحرمات،يمغيته،مدته:الصوم

ليد1،مب!1،لميد،ندائه1لنة1:نين،دنمل1اعياد
،لمقسةئينن1المندكب،يحيىعيلادعيد،لضيغة1عيد،لعف!1

مفر1،ث!الهارشمر.،اديهيادراضه،ربهكنز.:.تمهيد
كوثا،ن1حر،وين1لدو1،ليلأى1،بغر.قف!،ثه1ملو
خعمة.،شيالهالفترص

لمصالهر:1

احب:فوى

207-201

2،2-209
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